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       УТВЪРДИЛ, 
                                / П / 
       ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
       РУМЯНА МИХАЙЛОВА 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Изработване и доставка на информационни и рекламни материали, и 

отпечатване на рекламни надписи във връзка с реализирането на проект 
BG051PO001-6.1.07 „Подобряване контрола на труда” 

 

 

* Забележка: Документацията за участие е публикувана на електронната страница на ИА 

ГИТ: www.gli.government.bg, и може да бъде изтеглена до 10 дни преди изтичане на срока 

за подаване на офертите. 

До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да 

поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие, като 

Възложителят отговаря писмено в 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането. 

Възложителят обявява разяснението на електронната страница на агенцията, без да 

отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към 

документацията. 
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