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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка химикали за фин органичен синтез, на 
биопродукти, стандарти и други реактиви със специално предназначение и интермедиати 

за органичен синтез” 
 

1. Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки, 
осъществявани чрез покупка на химикали за фин органичен синтез, на биопродукти, 
стандарти и други реактиви със специално предназначение и интермедиати за органичен 
синтез. 

Поръчката е разделена на 3 обособени позиции, както следва:  
Поз. № 1 - Периодична доставка на химикали за фин органичен синтез. 
Поз. № 2 - Периодична доставка на биопродукти, стандарти и други реактиви със 

специално предназначение. 
Поз. № 3 - Периодична доставка на интермедиати за органичен синтез. 

 
Артикулите, предмет на поръчката, се използват за извършване на научно 

изследователската дейност на Възложителя, не се произвеждат за масово потребление 
и точния вид и количество, който би бил необходим за всяко конкретно изследване, се 
установява в хода на изследователския процес. Поради това обстоятелство, към датата 
на обявяване на поръчката конкретните нужди на Възложителя не могат да бъдат 
определени точно. Посочването в техническата спецификация на артикулите по всяка 
от позициите не е изчерпателно. Възложителят предвижда възможност, в зависимост 
от нуждите, които възникват в хода на провеждани изследвания и които не могат да 
бъдат предвидени към датата на обявяване на поръчката, да възлага и доставки на 
други продукти, извън изрично изброените в спецификацията по всяка позиция, 
попадащи в групата на химическите вещества по съответната позиция. 
 

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
  2.1. Общи изисквания 
  Всеки участник може да направи предложение за една или повече от позициите, 
като задължително офертата включва комплексно предложение за всички посочени 
продукти от съответната позиция. 
  Срок на доставка – Доставките следва да се извършват след получаване на 
писмена заявка /факс и/или електронна поща/ не по-късно от три седмици, считано 
от получаване на заявката на Възложителя. 

При необходимост от спешна доставка на малки количества и изпратена писмена 
заявка /факс и/или електронна поща/ от Възложителя, в която да се упоменава спешна 
нужда от доставка, срокът за доставка не може да бъде по-дълъг от 5 работни дни. 

Доставките следва да се извършват само за продукти и в количества, посочени в 
съответната заявка. 

Място за изпълнение на поръчката – Институт по органична химия с Център по 
фитохимия – гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 9. Доставката и товаро-
разтоварната дейност се извършва от фирмата доставчик като разходите са за негова 
сметка. 

Условия на плащане: Плащането се извършва с платежно нареждане по 
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 10 (десет) дни, след извършена доставка 
и след представяне на следните документи: 

- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС; 
- Приемателно - предавателни протоколи;  
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- Извлечение от официална страница/каталог на производителя, валидна към 
датата на заявката, от която е видна цената на заявения химикал (за химикали, които не са 
изрично посочени в спецификацията, но попадат в групата на химикалите на конкретната 
позиция). 

 
2.2. Срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, считано от датата на 

сключване на договора. 
 
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ ПО ТРИТЕ ПОЗИЦИИ: 
1. Всички продукти трябва да бъдат придружени със сертификат, издаден от 

фирмата - производител, в който да има посочени: дата на производство и срок на 
годност или дата на срока на годност. При липса на посочен срок на годност, фирмата – 
изпълнител, която ще извърши доставката, се задължава да изиска документ от фирмата - 
производител, с който да докаже годността за употреба на доставения продукт. 

2. Доставените химични вещества трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена 
цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с 
оригинални етикети на фирмата - производител. 

3. Срокът на годност на всички химически вещества към датата на всяка доставка 
следва да бъде не по – малък от 70 (седемдесет) на сто от обявения от производителя. 

4. При доставка на опасни химични вещества и препарати, изпълнителят трябва да 
предостави съответните Информационни листове за безопасност, съдържащи 
информация съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и 
етикетиране на химични вещества и смеси (Обн. ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г.). 

5. Химическите вещества, за които изрично в техническите изисквания на 
възложителя е посочена степен на чистота, трябва да бъдат оферирани с идентична или 
по-висока от посочената.  

6. Предлаганите от участника разфасовки трябва да са съобразени с посочените в 
техническата спецификация на възложителя. В случай на предложение от страна на 
участника, което се отличава от посоченото в техническата спецификация като обем на 
разфасовката, е необходимо оферираните количества в една опаковка да бъдат по-малки и 
кратни на зададените от възложителя, като общото количество на дадения продукт по 
спецификацията се запази чрез получаване на съответния брой опаковки. В противен 
случай участникът се отстранява от участие по съответната позиция 

7. Доставените химикали трябва да бъдат придружени със сертификат, издаден 
от фирмата – производител от който да са видни техническите им характеристики и да 
представи всички необходими документи, доказващи произход на доставяните химически 
вещества, документи /декларации за съответствие и за качество и др. 

Приложения: 3 бр. таблици в Excel формат - техническите спецификации, в които 
се съдържа пълно описание на техническите характеристики, наименованието, вида и 
количествата на съответните продукти, включени в трите обособени позиции. 



No Наименование на химикала, изискуема химическа чистота (в %) и други технически 
характеристики

Количество в 
една опаковка

1 2,5-Дифлуоранилин, 98% 100 г
2 2,4-Дифлуоранилин, 99% 100 г
3 2,3-Дифлуоранилин, 97% 25 г
4 2,3,4-Трифлуоранилин, 99% 100 г
5 2,4,5-Трифлуоранилин, 99% 100 г
6 5-Хлоро-2-флуоранилин, 98% 100 г
7 4-Хлоро-2-флуоранилин, 98% 100 г
8 3-Хлоро-2-флуоранилин, 97% 100 г
9 6,9-Дихлор-2-метоксиакридин, 97% 25 г
10 2-Аминопиридин, 99% 250 г
11 3-Аминопиридин, 99% 100 г
12 4-Аминопиридин, 99% 5 г
13 2-Аминопиридин-3-карбоксилова киселина, 98% 25 г
14 4-Аминопиридин-3-карбоксилова киселина, 97% 5 г
15 3-Аминопиридин-2-карбоксилова киселина, 98% 500 мг
16 3-Аминопиридин-5-карбоксилова киселина, 97% 1 г
17 3-Аминопиридин-2-карбоксилова киселина, 96% 1 г
18 2-Амино-3-хидроксипиридин, 98% 100 г
19 6-Бромхексанова киселина, 97% 100 г
20 4-Флуорбензалдехид, 98% 100 г
21 3-Бром-4-флуорбензалдехид, 98% 5 г
22 4-Флуор-3-хлорбензалдехид, 97% 5 г
23 4-Флуор-2-хлорбензалдехид, 97% 5 г
24 5-Трифлуорометил-2-хлорбензалдехид, 98% 5 г
25 3-Ацетил-2,5-дихлортиофен, 98% 5 г
26 3,4-Дихидрокси-3-циклобутен-1,2-дион (квадратна киселина), 99% 25 г
27 1-Етил-7-метил-4-оксо-1,4-дихидро-1,8-нафтиридин-3-карбоксилова киселина, >95% 25 г
28 4-Бромхинолин, 95% 1 г
29 4-Хлорхинолин, 99% 5 г
30 5-Хлорхинолин, 98% 1 г
31 2-Хлорхинолин, 99% 5 г
32 6-Хлорхинолин, 99% 5 г
33 4-Метилхинолин (лепидин), 99% 25 г
34 3-Метилхинолин, 99% 5 г
35 6-Метилхинолин, 98% 25 г
36 8-Метилхинолин, 97% 5 г
37 7-Метилхинолин, >95% 100 мг
38 4,7-Дихлорхинолин, 99% 25 г
39 1-Метилизохинолин, 97% 1 г
40 6-Метилизохинолин, 98% 25 г
41 3-Метилизохинолин, 98% 1 г
42 1-Хлоризохинолин, >95% 1 г
43 5-Хлоризохинолин, 97% 1 г
44 4-Хидрокси-1-хлор-изохинолин, 97% 1 г
45 3-Броманилин, 98% 25 г
46 3-Бром-N,N-диметиланилин, 97% 5 г
47 4-Бром-N,N-диметиланилин, 97% 25 г
48 4-Бром-N-метиланилин, 97% 1 г
49 2-Бромпиримидин, 99% 25 г
50 3-Бромпиримидин, 99% 25 г
51 4-Бромпиримидин хидрохлорид, 99% 5 г
52 2-Хлорпиримидин, 99% 10 г
53 2-Йодпиримидин, 98% 5 г
54 (1-Пиридин-4-ил)пиперидин, >97% 10 г

Техническа спецификация към  обособена позиция 3, Периодична доставка на 
“Интермедиати за органичен синтез”



55 4-Метоксипиридин, 98% 25г
56 4-(Трифлуорометил)пиридин, 98% 5г
57 6-Хлор-N,N-диметилпиримидин-4-амин, 95% 1 г
58 2,4-Дихлор-1,3,5-триазин, 95% 5 г
59 2,4-Дихлорпиримидин, 98% 25 г
60 2-Хлор-6-(N,N-диметиламино)пиразин, 98% 5 г
61 2-Бромпиразин, 97% 1 г
62 5-Бром-4-метил-пиримидин, 97% 1 г
63 6-Хлоропурин, 98% 100 г
64 2,6-Дихлоропурин, 98% 25 г
65 2,6-Диаминопурин, 98% 5 г
66 8-Хлор-1,3-диметил-1H-пурин-2,6(3H,7H)-дион, 95% 25 г
67 7-(2-Хидроксиетил)-1,3-диметил-1H-пурин-2,6(3H,7H)-дион, 95% 25 г
68 1,2-Бис(4'-бензилоксифенил)-1,1,2,2-тетрафлуороетан, >90% 1 г
69 2,3,4,5-Тетрахлорбензотрифлуорид, 97% 5 г
70 6-(Триметилсилил)индан-5-ил трифлат, 95% 1 г
71 Дипропиламин, 95% 100 г
72 Дибутиламин, 99% 25 г
73 Дихексиламин, 98% 25 мл
74 Диоктиламин, 97% 25 г
75 6-Меркаптопурин, 95% 5 г
76 2-(2-Метил-5-нитро-1H-имидазол-1-ил)етанол, 95% 100 г
77 Пентахлортиофенол, 96% 25 г
78 2-Метилпропан-1,2-диамин 98% 5 г
79 3-Хлор-4-(трифлуорометил)фенол, >95% 1 г
80 2-Хлор-5-хидроксибензотрифлуорид, 98% 5 г
81 (3-(Пиперидин-4-ил)фенил)метанол хидрохлорид, 95% 100 мг
82 4-(Пиперидин-4-ил)фенол хидрохлорид, 95% 1 г
83 Бензен-1,2-дисулфонил хлорид, 97% 5 г
84 5-Нитротиофен-2-карбоксилова киселина, 97% 10 г
85 5-Нитротиофен-2-карбалдехид, >97% 25 г
86 3,4-Диетоксициклобут-3-ен-1,2-дион, 98% 100 г
87 5-Нитрофуран-2-карбонил хлорид, >95% 25 г
88 1,1-Циклобутан дикарбоксилова киселина, 99% 25 г
89 1,1-Циклопропан дикарбоксилова киселина, 97% 25 г
90 Адамантан-1,3-дикарбоксилова киселина, 97% 10 г
91 1,3-Дихидро-2H-инден-2,2-дикарбоксилова киселина, >95% 5 г
92 5-Етил-8-оксо-5,8-дихидро-[1,3]диоксоло[4,5-g]хинолин-7-карбоксилова киселина, >98% 100 мг
93 3,4-Дибром-1H-пирол-2,5-дион, 95% 5 г
94 1-Бром-2,5-пиролидендион, 98% 25 г
95 8-Хлор-1,3-диметил-1H-пурин-2,6(3H,7H)-дион, 95% 5 г
96 7-(2-Хидроксиетил)-1,3-диметил-1H-пурин-2,6(3H,7H)-дион, 95% 5 г
97 6-Меркаптопурин хидрат, 98% 5 г
98 Фероценкарбалдехид, 98% 25 г
99 O-(Бензотриазол-1-ил)-N,N,N',N'-тетраметил урониев тетрафлуороборат, 97% 5 г

100 1-Етил-7-метил-4-оксо-1,4-дихидро-1,8-нафтиридин-3-карбоксилова киселина, 98% 5 г
101 (3-Йодопропил)триметоксисилан, >98% 50 г
102 Паладиев (0) тетракис(трифенилфосфин), 98% 5 г
103 5-Хидрокси-1,4-нафталендион, >97% 5 г
104 Теофилин-7-оцетна киселина, 98% 25 г
105 2-Метил-2-бутен, 95% 100 г
106 6-Хлор-1,3-диметилурацил, 97% 25 г
107 6-Хлорурацил, 98% 25 г
108 3-Метилбутан-2-он 98% 25 г
109 2,2-Диметил-1,3-диоксан-4,6-дион, 98% 25 г
110 3,4,9,10-Перилентетракарбоксилова киселина дианхидрид, 98% 25 г
111 1,3-Бис(трет-бутоксикарбонил)-2-метил-2-тиопсевдоурея, 98% 5 г
112 Диметил итаконат, >98% 25 г
113 Хиноксалин-2-ол, >97% 5 г



114 Хиноксалин-2,3(1H,4H)-дион, >97% 5 г
115 4,5-Дибром-1H-1,2,3-триазол, >95% 5 г
116 4,4'-(9H-Флуорен-9,9-диил)дианилин, 97% 5 г
117 9,9-Бис(4-хидроксифенил)флуорен, 97% 10 г
118 1,5-Диаминонафтален, >97% 25 г
119 2,3-Дихлор малеинов анхидрид, 97% 5 г
120 2,3-Дибром малеимид, 97% 5 г
121 3,4-Дибромтиофен, 99% 5 г
122 2,3-Дибромтиофен, >97% 5 г
123 2,5-Дибромтиофен, >95% 25 г
124 2,3,5-Трибромтиофен, 96% 25 г
125 3,4-Дибромтиофен-2-карбалдехид, >97% 1 г
126 3,4-Дибромтиофен-2,5-дикарбалдехид, >97% 1 г
127 4,5-Дибром-2-фуроева киселина, 97% 5 г
128 4,4′-Ди-трет-бутил-2,2′-дипиридил, 95% 1 г
129 4-4′-Диметокси-2-2′-бипиридин, 97% 1 г
130 Бис(пинаколато)дибор, 99% 100 г
131 (Циклоокта-1,5-диен)(метокси)иридий(I) димер, 97% 1 г
132 Бис(1,5-циклооктадиен)дииридиев(I) дихлорид, 98% 1 г
133 Етил 2-пиридил ацетат, 99% 25 г
134 1′-Хидрокси-2′-аценафтон, 99% 25 г
135 1-Фуран-2-ил-етанон, 98% 100 г
136 1-(4-Нитрофенил)пиперазин, 97% 5 г
137 1-(4-Хлорфенил)пиперазин, >97% 1 г
138 1-(4-Метоксифенил)пиперазин, >97% 1 г
139 3-Сулфопропил метакрилат калиева сол, 98% 100 г
140 2-Карбоксиетил акрилат 50 мл
141 2-Aминоетил метакрилат хидрохлорид 5 г
142 2-(Диетиламино)етил метакрилат, 99% 250 мл
143 N,N-Диметилакрил амид, 99% 100 мл
144 1-Винил-2-пиролидинон, 99% 250 г
145 1,5,7-Триазабицикло[4.4.0]дец-5-ен, 98% 5 г
146 O-(2-Меркаптоетил)-O-метил-хекса(етилен гликол), >95% 1 г
147 1-амино-2-нафтол хидрохлорид, >90% 10 г
148 Изопентил нитрит, >95% 5 г
149 1,3-Диметилтетрахидро-2(1H)-пиримидинон, >90% 100 мл
150 2-(1H-Бензотриазол-1-ил)-1,1,3,3-тетраметил амониев тетрафлуороборат, >97% 25 г
151 5-Хидрокси-2-хидроксиметил-4H-пиран-4-он, >90% 10 г
152 2-(4-Йодфенил)-3-(4-нитрофенил)-5-фенил тетразолиев хлорид, >95% 1 г
153 2-Меркаптоимидазол, 98% 5 г
154 2-Меркапто-1-метилимидазол, 99% 5 г
155 2-Меркаптобензимидазол, 98% 5 г
156 1-Метил-1Н-бензимидазол-2-тиол, >95% 1 г
157 2-Меркаптобензоксазол, >95% 10 г
158 2-Меркаптобензотиазол, 97% 100 г
159 2-(Метиламино)фенол, 97% 5 г
160 1-Фуран-2-ил-етанон, 98% 100 г

161 Други интермедиати, извън изброените, попадащи в групата на интермедиати за 
органичен синтез, уточнени в заявката на възложителя
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o6sseuata or Bac npolleAypa 3a Bb3JraraHe na o6rqecrBeHa [opbrrKa c rrpeAMer: ,,,{ocranKa
XI{MI,IKaJII{ sa ([un opraHl,IqeH c]rHTe3, ua 6uonpoAyKTr,r, craHAaprr,r ]r Apyru peaKTr{Br{ cbc

cnequaJluo [peAHa3HatIeHI,Ie u I,IHTepMeA]rarr43a opraHl,rtreH cI,IHTe3" - uosuqng 3

Brn nprsra c ropelocorreHara [porle4ypa 3a Bb3Jraraue na o6qecrBeHa rropbtrKa:

1. fleuapupaMe, qe cMe 3arro3Harr,r c ycnoBr,rrra 3a yqacrue n o6rseHara or Bac uopbqKa.

CrrnacHu cMe c rrx I{ ruI [pr{eMaMe 6es Bb3ptureHr{fl. I,IsurnHeHnero Ha uopbqKara rqe 6rAe
ocblrlecrBeHo cbruracHo BclrtIKI,I rl3rtcKBaHus Ha o6rqecrsenata [opbrrKa H TexH[rqecKara

cnequ([uraqilfl, Ha Brsroxuterr.
2. ,{euapupaue, qe BcrrrKr,r AocraBrHH rrpoAyKTfi rqe 6nqar [pr{Apyxeu}r cbc

ceptu(furar, u3A4AeH ot $uprr,rara - [por,r3BoA]rreJr, s roftro Aa r4Ma rrocorreH]r: Aara Ha

rpo[r3BoAcrBo H cpor Ha roAHocr tr:l,fi rara Ha cpoKa Ha roAHocr. IIpu Jrr,rflca Ha [ocotreH cpor
Ha roAuocr, ce 3aAbJrxaBaMe Aa r.r3r{cKaMe r,r rpeAcraB[rM AoKyMeHT or Qupuala - npor,r3BoAr{TeJr,

c rofiro ,qa AoKalKe roAHocrra sa yuorpe6a Ha AocraBeE[s [poAyKT. )

3. ,{ocmneH}rre xI,IMHrrHr,r BerrlecrBa rqe 6r4ar B opr,rrrlHaJrHu, c HeHapy[rena rlsJrocr,

3aTBOpeHI,I OIIaKOBKH, KOI,ITO Aa I,IMaT 3arrIUrS AO [lpBOHaqaJrHO OTBapf,He ]r C OpI{rUHaJrHr.r

erlrKerr{ ua ([uprraara - [por,r3BoAr,rreJr.

3a"nu.reua raHtpoprvrauufl, Ha ocHoBaHHe
.ur.36a. a-u.3 or 3Ofl
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4. Cporrr Ha roAHocr Ha BcraqKr,r xr{Mr.rqecKr{ BeulecrBa KbM Aarara Ha BcrKa .uocraBKa

rqe 6rle He rrG-MrrJrbK or 70 (ceAeuAecer) Ha cro or o6sBeHl,rs or [pou3BoA[ITenf,. g
H-5. flpu gocraBKa Ha olacur,r xr,rMr,rrrHlr BerrlecrBa I{ npelraparll, ule [peAocraBI,IM 
i5

cBorBerHrare I,1H(bopMarI[oHHr JII4croBe 3a 6e30[acHocr, csAspxarq]r r,rH(hopMarlr{ff cbrnacHo .g -
Hapea6ara 3a peAa 1r Haqr,rHa Ha KJraclr$firlupaue, oflaxoBarre r{ err,rKer}rpilIe Ha XI,IMI{qHI.I \fi I t
BerrlecrBa Ir cMecr.r (O6n. AB, 6p. 68 or 3l anryct 2010r.). \5 sj;\

6. Xurrara.recrIate BelrlecrBo, 3a KoI,ITo rr3prrrrHo B TexHl,IqecK]rre I{3ucKBaHI,Is Ha F E^l

ta. (El
Bb3JrOXr,rreJu e flocoqeHa cTerreH Ha rrrrcrora, rqe 6bAaT oSepr.rpanu c }IAeHTurrHafiIrr4 Io-BI,ICOKa E-S/
or rQcoqeHara. s Fi

E
* 7. flpegnaranuTe or.Hac pa3(bacoBKr{ ca cbo6pa3eHu c flocorreHr{Te B TexHl,IqecKara H
crrequQlrKarlkrg. Ha BB3JIoxI.ITeJrg., a aKo HrKo[r ce orJll{qaBar or [ocorreHoro B TexHuqecKara 1)

cflequ(br,rKarlr{, Karo o6eu, e o$epupanr,rre 6pofi orraxoBKr,r Aa 6bAar no-MaJIKI,I I,I KparHI,I Ha

34AaAeHr{Te or Bb3Jroxr{TeJrr, Karo o6uloro KoJrr,rqecTBo Ha AaAeHlrff IrpoAyKT rlo
cfleqlribr,rrarlwff a ce 3ana3l,I.

8.,(ocraaeru{Te xuMrrKaJrr,r qe 6rlar hpudpywevu cbc cepmu$uKam, r{3AaAeH or
$uprraara - [po]r3BoAr,rren or rofiro Aa ca B[r,qHr{ TexHr.rqecKr{Te }rM xaparTepllcrl{K}r I4 Aa
rrpeAcraBr,r BcnqKr{ neo6xoAr,rrra}r AoKyMeHTr,r, AoKtBBarrI}r flpor,r3xoA Ha AocraBrHI{Te xHMLIqecKI,I

BerrlecTBa, AoKyMeHTH /AeXnapauull3a cboTBeTcTBlIe I,I3a KarIecTBo I,I Ap.

B crry.rafi, .re 6rAel,r o[peAeJreHr,r 3a I,I3[bJrHrareJr Ha rropbqKara, Iqe upeAcraBI,IM BcIrqKI,I

AoKyMeHTI{, neo6xo4uMr,r 3a [oA[r,rcBarre Ha AoroBopa cbrJracHo rl3]rcrBanllsra Ha 3aKoHa I,I

AoKyMeHTarIvtfrTa 3a yqacrr.re, B rrocotleul,L or Bmnoxurer.fl cpoK.

flpuroxenun - fipyru /axo e upruoxurrao/:

3a,ryt.{eHaun@ulae

fiara 28.05.2020 Anron Cn

(uue ra
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Ao
,(upertopa na llncurryra rro opraHrrrrHa xnMrrfl c Ilenrsp uo QuroxuMrrfl - EAH

UEHOBO TTPEAJTOXEHTIE

na Artepna6 OOA yqacrqr,rK s o6rqecrseHarroptrrKac [pe.u\{er: ,,,{ocrama xururraraln ga

(fr.In opranutleH cI,IHTg3, Ha 6uonpo,4yxr[, craHAaprr{ r.r Apyru peaxT}rB}r cbc creq}raJrHo

.. trpeAHauaqeHlre rr ]rHTepMeAr,raTu3a opranr,rtreH cr,ruTe3"

nos[qrs 3

yBAXAEMTT AAMrr U rOCrrOAA,

Brn npmra c o6sseHara nporleAypa 3a Bb3JraraHe na o6qecrBeua rropbqKa, cJreA Karo ce

3rrrro3HtxMe c .qoryMeHTarllrrra 3a yqacrue, usrlcrnauuflTa Ha Brsnoxr,rterc, ,t cneqrQurara ua

Br3Jraft[rara AocraBKa, [peAJraraMe Aa r,r3IIbJrHr,rM o6rqecrseHara nopbqra c rope[ocoqeHl,Irr

[peAMer, flpu cneAuure QunancoBr4 ycJroBr{r:

.[ocranrara Ha peaKTlrBrrre, Korrro ca rrocoqeHrr B cnequQurcaqrrflTa rr rlenoBoro
rrpeAJroxeHlle tqe ce lr3BbprtrBa no flocoqeHrrTe eAIIHIIrrHrr rleHrr

I{enonoro [peAJroxeHue e 3a [ocotreHuTe n crequQr,rKarl[rra xr,rMuKtur]r u e cuodpaseuo c
euda. ,aucmomama u pasbacodrcama/odeua ua npodyrcmume, onucaHu e mexHuvecrcama
cnequburcaqun. 4euume ca sa nocoueuama e cneuubuxaqunma qucmoma u pasbacosxa/o1eu.

,{ernapuparrae, tle ce 3aAbJrxaBiIMe Aa AocraBf,Me flpoAyrru/aprnxyrra, Kor,rro He ca
I{3p}rtmo us6poenu n cnequ(puKarl}Irra, uo uonaAir B rpy[ara Ha xHMr,rKaJr]rre IIo locoqeHara
tIo3I,Iq[r, HrMa Aa HAABHIUaBaT c rloBerre or 15 %o gel1lure, o6sseH[ Ha o$uquanuara crpauuqa/
KaTaIIOI Ha UpOI{3BOI.VtTeilfl! BaII,IAHIA K}M AaTaTa Ha AOCTaBKaTa.

flpe4loxeHllero, HarrpaBeHo B Hacrorrqara rIeHoBa o$epta, lqe ocraHe He[poMeHeHo rrpe3

qenulr cpoK Ha AoroBopa sa o6uectBeHara ropbrrKa r,r e Hepa3AeJrHa qacr or o([eprara Hu 3a

yqacrlle B [polleAypara 3a Bb3JIaraHe na o6uecrBeHa roplqxa uo peAa Ha 3arona sa

o6tqecrseHlITe [opbrrKl,I.

3a,ru.reua rEu$opnaaq ufl, Ha ocHoBaHr4e

fiara28.05.2020 r. AnroH CrEueonon, yuu

*t

a;r.3 or 3Ofl
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