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ОБЩИНА СВИЩОВ 

О Б Я В Л Е Н И Е – П О К А Н А 
за 

процедура за малка обществена поръчка  
/по реда на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП/ 

 
 
 
 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

„Устен превод и превод на документи от и на английски език във връзка със 
сключен Договор за финансиране № 69168/ 12.10.2010 г. по проект „Подобряване на 

трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич, чрез развитие и 
реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура, одобрен за 

финансиране по програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 

– 2013 г.; Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до 
транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура в 

трансграничния регион; Ключова област на интервенция 1.1: Подобряване на 
сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения; Индикативна 

операция 1: Подобряване на сухопътната  и речната транспортна инфраструктура 
(съоръжения), имащи трансгранично влияние, № на проекта: 2(2i)-1.1-1”. 

Предвид това, ОТПРАВЯМ ПОКАНА КЪМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, отговарящи на 

посочените по-долу изисквания, да участват в процедура за избор на изпълнител 

 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Стойност на обществената поръчка: до 27381,62 лв. с ДДС, в т.ч.: 

• За писмен превод на документи – до 9,78 лв. с ДДС, за превод на една стандартна по 

БДС страница. Общо до 9779,15 лева; 

• За устен превод – до 19,56 лв. с ДДС на час. Общо до 17602,47 лева. 

 

СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 
До 17.00 часа на 14.12.2010 год. 

 

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ:  
Гр. Свищов, пощ. код: 5250, ул.”Цанко Церковски” № 2, в деловодството на Община Свищов. 

 
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

На 15.12.2010 г. от 10.00 часа 

 
 

 
Кмет на Община Свищов: ……………………….. 
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ОБЩИНА СВИЩОВ 

/Станислав Благов/ 


