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I. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО 

РЕДА НА ГЛАВА 8А ОТ ЗОП: 
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II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител провеждана по 

реда на глава 8
а
 от  Закона за обществените поръчки (ЗОП) по смисъла на чл. 7, т. 1 от 

ЗОП е Община Копривщица, със седалище и адрес на управление: гр. Копривщица ул. 

Любен Каравелов № 16, тел.: 0885743499, e-mail: info@koprivshtitsa-bg.com, интернет 

адрес: http://koprivshtitsa-bg.com/, Секция „Община”, Раздел „Профил на купувача”. 

На основание  чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки  възложител на 

настоящата процедура е община Копривщица и като такъв има задължението при 

възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

2. Правно основание за откриване на процедурата 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обявява настоящата процедура за възлагане на изпълнение на 

дейности по реда на глава 8 
а 

във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. За 

нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по 

провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и 

международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

3. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката 

С оглед на обстоятелството, че видът, количеството и обемът на обществената 

поръчка, позволяват достатъчно точно да се определи прогнозната стойност на 

процедурата, съобразно нормата на чл. 15, ал. 2, т.7 от ЗОПВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, обявява 

настоящата процедура по реда на глава 8 
а
  от ЗОП, чрез отправяне на публична покана.  

 

III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране: 

2.1. Обект на поръчката: 

1. Услуги 

2. Обектът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция 

на хората с увреждания, поради което същата е предназначена за изпълнение от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съобразно 

изискванията на чл. 16г, ал. 5 от ЗОП, определените в настоящата документация 

критерии за подбор не се прилагат за участници, подали оферти, които са 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за 

обединения, в които участват само такива лица. 

В случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора 

с увреждания, в представянето му по Приложение № 2, в офертата си, същият включва 

декларация, с която се декларира дали той, съответно всеки от участниците в 

обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на 



Предоставяне на социални услуги 
 по процедура „Независим живот” в община Копривщица 

BG05M9OP001-2.002-0067 – C001 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 

 

хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в 

еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз.  

Когато в поръчката участват едно или повече специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или 

техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, офертите на останалите участници няма да се разглеждат и оценяват. 

В случай, че не са постъпили оферти от специализирани предприятия или кооперации 

на хора с увреждания, както и/или от техни обединения, или постъпилите такива не 

отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ще бъдат разгледани офертите на 

останалите участници по общия ред. 

Когато участник - специализирано предприятие или кооперация на хора с 

увреждания е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в 

регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 

поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се 

прилага и за посочените подизпълнители. 

2.2. Прогнозна стойност: 2 000,00 (Две хиляди) лева без ДДС и   

2 400,00 (Две хиляди и четиристотин) лева  с включен  ДДС. Посочената в настоящата 

точка прогнозна стойност е максимална. Участници, оферирали цена, която я 

надвишава, ще бъдат отстранени от участие в поръчката. 

 

Начин на плащане: 

-  плащане се извършва в размер на оферираната стойност по пера от стойността 

по договора в срок до 10 (десет) дни след изпълнението на дейността и след издаване 

на надлежно оформена фактура (разходооправдателен документ) от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2.3. Източник на финансиране: 

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка се финансира по 

проект: Предоставяне на социални услуги  по процедура „Независим живот” в община 

Копривщица BG05M9OP001-2.002-0067 – C001 който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

3. Кратко описание на предмета на поръчката, количество и обем: 

3.1. Кратко описание на предмета на поръчката и срок за изпълнение: 

Организиране и провеждане на дейности за осигуряване на публичност и 

информация по проект Предоставяне на социални услуги  по процедура „Независим 

живот” в община Копривщица BG05M9OP001-2.002-0067 – C001, който се осъществява 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

Дейностите предмет на настоящата поръчка представляват Дейност: „Информация и 

публичност” от проекта и същите трябва да са съобразени с „Единен наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014–2020”–

Приложение 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 

2020 год . 
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Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка е не по-късно от 10 

дни от подадена заявка за изпълнение на перо или част от него, съгласно подписания 

договор.  

3.2. Количество и обем: 

 

№ 

по 

ред 

Дейности за осигуряване на 

публичност  

Единица 

мярка 

Брой 

единици 

1 Информационни брошури брой 200 

2 Прес съобщения брой 2 

3 Инфо срещи брой 3 

4 Рекламни папки брой 50 

5 Рекламни химикалки брой 50 

6 Рекламни флашки брой 50 

7 Информационна табела брой 1 

8 Стикери за визуализация брой 50 

9 Баджове за персонала брой 35 

 

4. Критерий за възлагане: 

Назначената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите оферти извършва оценка на офертите въз основа на определения критерий 

за оценка на офертите – „Икономически най-изгодна оферта”, съгласно приложена 

методика за оценка. 

5. Срок и място за получаване на офертите: 

Желаещите да участват в обявената поръчка подават лично, чрез упълномощено 

лице, по пощата или чрез куриер, с препоръчано писмо с обратна разписка офертите си 

до 17:00 часа на 02.12.2015 г., в сградата на община Копривщица, гр. Копривщица; ул. 

„Любен Каравелов“ № 16 в деловодството. 

6. Дата, час и място на отваряне на офертите: 

Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 

03.12.2015 г. от 13:30 часа в сградата на община Копривщица, гр. Копривщица, ул.” 

Любен Каравелов” № 16 в малката заседателна зала. Отварянето на офертите е 

публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в 
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която се извършва отварянето. След отварянето на офертите Комисията обявява 

ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници 

да подпише техническите и ценовите предложения. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ: 

1. Конкретни дейности, включени в предмета на обществената поръчка: 

В рамките на предмета на поръчката се предвижда ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да 

извърши необходимите дейности за осигуряване на публичност и информация по 

проект: Предоставяне на социални услуги  по процедура „Независим живот” в община 

Копривщица BG05M9OP001-2.002-0067 – C001 финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”. Дейностите предмет на настоящата поръчка 

представляват Дейност „Информация и публичност” от проекта и същите трябва да са 

съобразени с „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 – 2020” – Приложение 2 от Националната 

комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020год. В рамките на 

„Информация и публичност”, предмет на настоящата поръчка, конкретните дейности са 

следните: 

 

№ 

по 

ред 

Дейности за осигуряване на 

публичност  

Единица 

мярка 

Брой 

единици 

1 Информационни брошури брой 200 

2 Прес съобщения брой 2 

3 Инфосрещи брой 3 

4 Рекламни папки брой 50 

5 Рекламни химикалки брой 50 

6 Рекламни флашки брой 50 

7 Информационна табела брой 1 

8 Стикери за визуализация брой 50 

9 Баджове за персонала брой 35 

 

2. Технически изисквания и характеристики към дейностите, включени в 

предмета на поръчката: 

1.1. Организиране на инфосрещи – 3 броя; 

1.1.1. Изисквания 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши следното: 

- Публичните събития трябва да бъдат предварително анонсирани по подходящ 

начин чрез разпространение на прессъобщение до средствата за масово осведомяване 

и/или публикуване на рекламно-информационно каре в регионална или национална 

печатна медия. Изборът на обхват на медията /регионално или национално покритие/ се 

предопределя от спецификата на проекта и дали е от местно или национално значение. 

Предварителна информация за събитието трябва да се публикува и на интернет-

страницата на бенефициента. Предварителната информация за публичното събитие се 

изпраща на УО и на най-близкия офис от мрежата от 28 информационни центъра. 

- На подходящо място трябва да бъдат поставени плакати и/или да бъде 

монтиран информационен банер/транспарант, които да информират за наименованието 

на проекта, общия бюджет, стойността на помощта от ЕС чрез съответния фонд и 

съфинансирането от държавния бюджет. Следва да се използва възможността да бъдат 

поставени знамената на Европейския съюз и на Република България. 

- Осигуряване на подходяща зала за приблизително 50 души. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

трябва да предложи зала, чието местонахождение е в гр. Копривщица. Залата се 

съгласува и одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

- Да изготви покани тип плакати, формат минимум А4 - цветни, които ще бъдат 

разлепени из гр. Копривщица. Проектът на поканите следва да бъде съгласуван с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поканите следва да бъдат от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да 

съдържат адреса на срещата. На поканите следва да присъстват флага на ЕС, логото и 

слогана на ЕСФ и логото и слогана на ОПРЧР, наименованието на проекта и 

изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ”. 

- Пред залата или на друго подходящо място трябва да е осигурено 

регистрационно бюро, на което участниците да се регистрират и да получават 

информационни брошури. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури най-малко един човек 

за извършване на регистрацията на участниците. 

- Списъкът за регистрация на участниците трябва да включва графи с трите 

имена,  координати за връзка и подписи за получени материали и присъствие в отделни 

графи. На списъците следва да присъстват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и 

логото и слогана на ОПРЧР. Окончателният списък се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

- Да организира зареждането на залата с вода, да осигури кафе-пауза по време на 

инфосрещата. Следва да бъдат осигурени най – малко една кафе-пауза за всяка от 

инфосрещите, която да включва: чай, кафе, безалкохолни напитки, дребни сладки и 

ядки.  

- Да осъществи фото заснемане по време на събитията и да ги представи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на СD/DVD, като осигури снимков материал на провежданите 

информационни дни, като снимките следва да удостоверяват включително и 

разпространението на информационните материали. 

- График за провеждане – конкретните дати за провеждане на информационните 

дни са по предложение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
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1.1.2. Очаквани резултати - Организирани инфо срещи – 3 броя. 

1.1.3. Индикатори за изпълнение - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемо- предавателен протокол за всяка от трите инфосрещи с 

приложени:  

- списък за регистрация на участващите лица, съдържащи дата и място на 

провеждане, трите имена, адрес, телефон и/или e-mail за контакт, подпис за присъствие 

и подпис за получени информационни материали; 

- копие на одобрената програма/и за провеждане на инфосрещите, презентации, 

материали и др., изготвени в съотвествие с изискванията за информация и публичност; 

- снимков материал, удостоверяващ провеждането на инфосрещите, както и 

показващи фрагменти от презентациите на отделните лектори; 

1.2. Изработване на информационни брошури – 200 броя: 

1.2.1. Изисквания: 

- Брошурите се изготвят на два пъти в началото на проект и при приключването 

му. 

- Параметри на брошурите - Формат А4, двустранно печатан с 2 гънки; Цветност 

4+4; Лакиране УВ лак; 

- Съдържанието на брошурите се предоставя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Видът и 

оформлението им трябва да се изготви от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се съгласува и 

одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След запознаване с представения проект на брошурите, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището си, като при 

необходимост от корекции, описва същите, които да бъдат отразени.  

- Брошурите трябва да бъдат разпространявани по време на информационните 

срещи по проекта, като конкретният брой за разпространение на посочените събития, 

се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изработване на брошурите. По преценка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е възможно по време на информационните дни да не бъдат 

разпространени всички брошури, тъй като същите са необходими за популяризиране на 

проекта и при срещи с представители на целевите групи. Същите следва да бъдат 

предадени наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо – предавателен протокол. 

1.2.2. Очаквани резултати - Разработени и отпечатани информационни брошури – 

200 броя. 

1.2.3. Индикатори за изпълнение - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо - предавателни протоколи 

- изготвени информационни брошури – 200 броя; 

1.3. Изработване на рекламни папки –  50 броя: 

1.3.1. Изисквания: 

- параметри - папки –с възможност за съхранение на материали в обем поне 50 

страници А4, вътрешен джоб, цветност 4+0, обемен, картон с бял гръб 230 гр./м
2
, 

надпечатен лак. На папките трябва да бъдат отпечатани флага на ЕС, логото и слогана 

на ОПРЧР логото и слогана на ЕСФ, наименованието на проекта и изречението: 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие 
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на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд.” 

 - Видът и съдържанието на всеки един от материалите трябва да се изготви от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се съгласува и одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След запознаване с 

представения проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището 

си, като при необходимост от корекции, описва същите, които да бъдат отразени.  

1.3.2. Очаквани резултати - Разработени и отпечатани рекламни папки  – 50 броя. 

1.3.3. Индикатори за изпълнение - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол 

- изготвени рекламни папки  – 50 броя; 

1.4. Изработване на рекламни химикалки –  50 броя: 

1.4.1. Изисквания: 

- параметри - Химикалки – тип: „клик”, цвят на мастилото: син/черен. На 

химикалките трябва да бъдат отпечатани : емблемата на ЕС; да е изписна фразата 

„Европейски съюз";  логото за програмен период 2014-2020 г., със съответното 

наименование на финансиращата програма (при технологична възможност). 

 - Видът и съдържанието на всеки един от материалите трябва да се изготви от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се съгласува и одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След запознаване с 

представения проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището 

си, като при необходимост от корекции, описва същите, които да бъдат отразени.  

1.4.2. Очаквани резултати – Изработени рекламни химикалки  – 50 броя. 

1.4.3. Индикатори за изпълнение - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол 

- изготвени рекламни химикалки  – 50 броя; 

1.5. Изработване на рекламни флашки–  50 броя: 

1.5.1. Изисквания: 

- параметри – Флашки  – минимален  размер минимум  8 GВ. На флашките трябва да бъдат 

отпечатани: емблемата на ЕС; да е изписна фразата „Европейски съюз";  логото за 

програмен период 2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата 

програма (при технологична възможност). 

 - Видът и съдържанието на всеки един от материалите трябва да се изготви от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се съгласува и одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След запознаване с 

представения проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището 

си, като при необходимост от корекции описва същите, които да бъдат отразени.  

1.5.2. Очаквани резултати - Изработени рекламни флашки – 50 броя. 

1.5.3. Индикатори за изпълнение - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол 

- изготвени рекламни флашки  – 50 броя; 

1.6. Публикации на прессъобщения– 2 броя; 

1.6.1. Изисквания: 

- Съдържанието на публикациите се подготвя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Публикацията трябва да се  публикува от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като тя следва да представя 



Предоставяне на социални услуги 
 по процедура „Независим живот” в община Копривщица 

BG05M9OP001-2.002-0067 – C001 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 

 

целите, дейностите и резултатите от изпълнението на проекта. Окончателния вид и 

размер на публикацията се съгласува с и одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол. 

Конкретните дати за публикуване се съгласуват с и одобряват от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

1.6.2. Очаквани резултати - Изготвено и публикуванопрессъобщение – 2  брой; 

1.6.3. Индикатори за изпълнение - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол един екземпляр от съответната 

публикация. 

1.7. Изработване на информационна табела–  1 брой: 

1.7.1. Изисквания: 

- параметри – Информационна табела  – минимален размер  - минимум 50 см. х 

70 см.  На нея трябва да бъдат отпечатани флага на ЕС, логото и слогана на ОПРЧР 

логото и слогана на ЕСФ, наименованието на проекта. 

 - Табелата се изработва от подходящ материал, устойчив на 

неблагоприятни атмосферни условия. Видът и съдържанието на всеки един от 

материалите трябва да се изготви от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се съгласува и одобрява от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След запознаване с представения проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището си, като при необходимост от корекции, 

описва същите, в които да бъдат отразени.  

1.7.2.  Очаквани резултати – Изработена информационна табела – 1 брой. 

1.7.3. Индикатори за изпълнение - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол 

- изготвена информационна табела – 1 брой; 

1.8. Изработване на стикери за визуализация –  50 броя: 

1.8.1. Изисквания: 

- При закупуване на машини и/или оборудване, предназначено за постоянно 

инсталиране във връзка с изпълнението на проекта или в резултат от него, 

бенефициентът следва да постави стикер (лепенка) на подходящо място на 

повърхността на оборудването. На стикера трябва да бъдат визуализирани емблемата 

на ЕС, упоменаването „Европейски съюз", наименованието на съфинансиращия фонд, 

общото лого за програмен период 2014 - 2020 г. и номера на договора за безвъзмездна 

финансова помощ. 

 - Видът и съдържанието на всеки един от материалите трябва да се изготви от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се съгласува и одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След запознаване с 

представения проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището 

си, като при необходимост от корекции, описва същите, които да бъдат отразени.  

1.8.2. Очаквани резултати – Изработени стикери за визуализация  – 50 броя. 

1.8.3. Индикатори за изпълнение - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол 

- изготвени стикери за визуализация  – 50 броя; 

1.9. Изработване на баджове за персонала –  35 броя: 

1.9.1. Изисквания: 
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- параметри – Баджове за персонала минимум стандартен размер, 

окомплектовани с връзки.  На тях трябва да бъдат отпечатани флага на ЕС, логото и 

слогана на ОПРЧР логото и слогана на ЕСФ, наименованието на проекта. 

 - Видът и съдържанието на всеки един от материалите трябва да се изготви от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се съгласува и одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След запознаване с 

представения проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището 

си, като при необходимост от корекции, описва същите, които да бъдат отразени.  

1.9.2.  Очаквани резултати – Изработени баджове за персонала – 35 броя. 

1.9.3. Индикатори за изпълнение - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол 

- изготвени баджове за персонала – 35 броя; 

2. Срок за изпълнение на дейностите: 

- Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка е 21 месеца от 

подписване на договора. 

- Публикацията в пресата следва да бъдат представена за одобрение и 

съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 5 дни преди датата за публикуване в конкретната 

медия; 

3. Изисквания за информация и публичност: 

Всички информационни и рекламни материали трябва да отговарят на 

изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 – 2020” – Приложение 2 от Националната 

комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020год , публикуван на 

интернет страницата на ОПРЧР: . 

Тези  мерки се основават на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 

фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) 

N° 1083/2006 на Съвета. Те в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 821 /2014 

на Комисията от 28 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, 

докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на 

мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и 

съхранение на данни. 

4. Изисквания към техническото предложение на участниците: 

Към офертата всеки участник трябва да представи Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката, съгласно Образец № 13 към настоящата документация.. 

Предлаганите от участниците технически параметри трябва да съответстват на 

минималните изисквания, посочени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
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Участниците, предложили оферти, които не отговарят на минималните 

изисквания в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ще бъдат отстранени от 

участие. 

 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:  

 

1. Назначената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия за разглеждане, оценка и 

класиране на постъпилите оферти извършва оценка на офертите въз основа на методика 

за оценка на офертите по критерий – „Икономически най-изгодна оферта”.  

2. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите. 

 

ТОЧНИ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

НА ОФЕРТАТА 

 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките 

на офертата по четири показателя 

КО = P1 + P2+ P3+ P4, където: 

Р1 – показател за предложена цена; 

Р2 – показател за предложен срок за изпълнение след представяне на заявка от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Р3 – Предложен срок за извършване на допълнения, отстраняване на 

констатираните непълноти и/или грешки по материалите представени след 

предпечатната обработка за съгласуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , управляващия 

орган, агенцията за обществени поръчки или промяна в нормативната уредба; 

Р4- Брой на допълнително изготвени рекламни материали към предложените в 

техническата част. 

При определянето на комплексната оценка, цифровото изражение по отделните 

показатели се закръгля до 0.01. 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 

В случай че и цените са равни за икономически най изгодна се приема офертата 

с предложен най кратък срок за изпълнение; 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако не може да се избере най-изгодната оферта по 

указания по горе ред. 

УКАЗАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ: 

Показател 1 – Р1 – показател за предложена цена 

Точките на участниците се определят по следната формула: 

Р1 = Ц1 х 0.3, където: 

0.3 – е относително тегло на показателя, а 
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Ц1 = C min х 100, където: 

         Сn 

100 – максимално възможна оценка; 

C min. – е най-ниската предложена цена; 

Cn – е цената на n-тия кандидат 

Показател 2 – P2 – показател за предложен срок за изпълнение след 

представяне на заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Точките на участниците се определят по следната формула: 

Р2 = Р21 + Р22 

Р21 - показател за предложен срок за изпълнение на рекламни материали след 

представяне на заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Р21=(Ср.1)/2 х 0.3, където: 

0.3 – е относително тегло на показателя, а 

Ср.1 = (Sr1min/Sr1 n) х 100, където: 

100 – максимално възможна оценка; 

Sr1min. – е най-краткия срок за изпълнение на събитие след представяне на 

заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

Sr 1 n – е поредния срок за изпълнение на събитие след представяне на заявка от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Р22– показател за предложен срок за изпълнение на събитие след представяне на 

заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Р22=(Ср.2)/2 х 0.3, където: 

0.3 – е относително тегло на показателя, а 

Ср.1 = = (Sr2min/Sr2 n)х 100, където: 

100 – максимално възможна оценка; 

Sr2min. – е най-краткия срок за изпълнение на рекламни материали след 

представяне на заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

Sr2 n – е поредния срок за изпълнение на рекламни материали след представяне 

на заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Показател 3 – Р3 – Предложен срок за извършване на допълнения, отстраняване 

на констатираните непълноти и/или грешки по материалите представени след 

предпечатната обработка за съгласуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , управляващия 

орган, агенцията за обществени поръчки или промяна в нормативната уредба; 

Р3 = Гр.1 х 0.2, където: 

0,2 е относително тегло на показателя, а 

Гр.1 = Ksmin х 100, където: 

  Ks n 

100 – максимално възможна оценка; 

Ksmin - предложен минимален, срок за извършване на допълнения, отстраняване 

на констатираните непълноти и/или грешки по материалите представени след 

предпечатната обработка за съгласуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , управляващия 

орган, агенцията за обществени поръчки или промяна в нормативната уредба; 
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Ks n – предложен пореден срок за извършване на допълнения, отстраняване на 

констатираните непълноти и/или грешки по материалите представени след 

предпечатната обработка за съгласуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , управляващия 

орган, агенцията за обществени поръчки или промяна в нормативната уредба; 

Показател 4 – Р4 – Формула за изчисляване:  

P4 = Мм1х0,2, където: 

0,2 е относително тегло на показателя, а 

Мм.1 =  100 х (Пn)/(Пmax) 

Пn – Брой на допълнително изготвени рекламни материали към предложените в 

техническата част. 

Пmax – Максимален брой на допълнително изготвени рекламни материали към 

предложените в техническата част. 

 

VІ. УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА 

ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ПОРЪЧКАТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП: 

1. Условия за участие: 

1. Участник в тази обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от 

ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо 

лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за 

обществени поръчки и обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания в поканата и в 

документацията за участие. 

2. От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на 

предварително определените условия в публичната покана и в тази документация. 

3. При наличие на участници – обединения, изискванията, посочени в тази 

документация, се прилагат към обединението като цяло. 

4. В обществената поръчка чрез публична покана не може да участва лице, 

съответно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отстрани от участие в поръчката всеки участник, при 

който е налице някое от следните обстоятелства: 

4.1. Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: 

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния 

кодекс; 

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния 

кодекс. 

4.2.При които лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, са свързани лица с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

4.3.  Който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за 
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предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Забележка: Изискванията по т. 4) се прилагат както следва: 

* при събирателно дружество-за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 

* при командитно дружество-за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 

* при дружество с ограничена отговорност-за лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност-за лицата по 

чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

* при акционерно дружество-за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 

закон, а при липса на овластяване-за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

* при командитно дружество с акции-за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 

закон; 

* при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

* във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица-за лицата, 

които представляват участника; 

*в случаите по т. 3.1 – 3.7 - и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България. 

5.  Изискване за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване 

на конфликт на интереси” 

- Към датата на подаване на офертата участникът да не се представлява от лице, 

работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПРЧР 

или което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта от 

участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в 

Управляващия орган на ОПРЧР. 

- Към датата на подаване на офертата участникът да няма сключен трудов или 

друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по 

трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПРЧР или което 

през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е 

било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на 

ОПРЧР. 

- Лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия 

орган на ОПРЧР, или което през последната една година, считано от датата на подаване 

на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение 

в Управляващия орган на ОПРЧР, към датата на подаване на офертата от участника, да 

не  притежава дялове от капитала на участника. 

- Към датата на подаване на офертата участникът да не е сключил договор за 

консултантски услуги с лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в 

Управляващия орган на ОПРЧР, или което през последната една година, считано от 
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датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган на ОПРЧР. 

6.  Изискване за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 

7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.   

7.  Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, за тях следва да 

не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. 

8.  При подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на 

обстоятелства по т. 4), 5), 6.)  с декларации по образец от настоящата документация. 

 

3. Минимални изисквания към технически възможности, на които трябва 

да отговарят участниците в обществената поръчка: 

 

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години до датата на 

подаване на офертата минимум 2 (две) услуги, които са еднакви или сходни с предмета 

на настоящата обществена поръчка. Сходни с предмета на поръчката са услуги, 

свързани с осигуряване на информация и публичност като: организиране на публични 

събития и/или информационни кампании и изработване на различни рекламно-

информационни материали 

Документи, с които се удостоверява посоченото изискване:  Списък на услугите, 

които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата (Приложение № 11), 

с приложени доказателства за извършените услуги, включени в списъка 

(удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата). 

2. Участникът следва да разполага със следните експерти за изпълнение на 

обществената поръчка: 

 Ключов експерт - Ръководител екип:  

Образование и квалификация: висше образование – образователно-

квалификационна степен „бакалавър” в област „Социални, стопански и правни науки” с 

професионално направление: „обществени комуникации и информационни науки” или 

„икономика”, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в 

еквивалентни на посочената област;  

Професионален опит:  

- минимум 1 година опит по специалността, в съответното професионално 

направление;  

- опит като ръководител в минимум 2 услуги/дейности/проекти/договори, 

сходни с предмета на поръчката. Сходни с предмета на поръчката са услуги, свързани с 

осигуряване на информация и публичност като: организиране на публични събития 

и/или информационни кампании и изработване на различни рекламно-информационни 

материали 

 Ключов експерт „Дизайн и предпечат”: 



Предоставяне на социални услуги 
 по процедура „Независим живот” в община Копривщица 

BG05M9OP001-2.002-0067 – C001 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 

 

Образование и квалификация: висше образование – образователно-

квалификационна степен минимум „бакалавър” в област „Изкуства” с професионално 

направление: „Изобразително изкуство” или в област „Технически науки” с 

професионално направление: „Общо инженерство” или еквивалентна образователна 

степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област; 

Професионален опит:  

- минимум 3 години опит в областта на дизайна и предпечатната 

подготовка; 

- участие в минимум 2 услуги/дейности/проекти/договори с предмет, 

сходен с предмета на настоящата обществена поръчка; 

По своя преценка участникът може да предложи и допълнителни неключови 

експерти, чиято функция е подпомагането на ключовите при осъществяване на 

дейностите от предмета на поръчката. 

Документи, с които се удостоверява посоченото изискване - Информация за 

образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, 

които ще отговарят за извършването на услугата (Приложение № 12). 

Забележка: Съобразно изискванията на чл. 16г, ал. 5 от ЗОП определените в 

настоящата документация критерии за подбор не се прилагат за участници, които са 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за 

обединения, в които участват само такива лица. Когато в поръчката участват едно или 

повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са 

вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица 

отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, офертите на останалите участници 

няма да се разглеждат и оценяват. 

 

4. Подготовка и подаване на офертите: 

 

1. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска 

представянето на варианти в офертите. До изтичане на срока за получаване 

на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли 

офертата си. 

2. Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е 

дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 

представя самостоятелна оферта. Едно лице може да участва само в едно обединение. 

3. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа 

точно към условията, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че офертата на участник 

не е изготвена съгласно образците, неразделна част от тази документация, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с 

изискванията на документацията за участие. 

4. Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се 

изисква нотариална заверка, трябва да са: заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с 

оригинала”, подпис и свеж печат на участника, или, при участие на обединения – на 
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който и да е от членовете на обединението. Когато участникът е физическо лице не е 

необходимо поставянето на печат. 

5. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български 

език или в превод на български език. 

6. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 

упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно – лице или лица. 

7. Съгласно изискването на чл. 101в, ал. 1 от ЗОП, офертата на участника 

трябва да отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа най-малко:  

а) данни за лицето, което прави предложението;  

б) техническо предложение;  

в) ценово предложение;  

г) срок на валидност на офертата. 

8.) Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик 

съгласно изискването на чл. 101в, ал. 2 от ЗОП. Върху плика се посочва предмета на 

обществената поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон 

и по възможност факс и електронен адрес. 

 

5. Изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съдържанието на офертата: 

 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (от 

лицето с представителна власт, съгласно регистрацията, или от упълномощено от него 

лице) - по образец вПриложение № 1 -  в оригинал; 

2.Представяне на участника - по образец в Приложение № 2– в оригинал, което 

включва: 

- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на обществената 

поръчка; 

- приемане на условията на приложения към публичната покана проект на 

договор; 

- видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В случай, че участникът 

предвижда подизпълнител/и към офертата следва да се представи и Декларация за 

съгласие за участие като подизпълнител по образец в Приложение № 9. 

- посочване на срока на валидност на офертата; 

 Когато участникът в обществената поръчка е обединение на физически 

и/или юридически лица: 

- към офертата се представя копие на договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 
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- изисканата информация се представя за всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението. 

 Когато участникът в обществената поръчка е специализирано 

предприятие или кооперация на хора с увреждания, в представянето си по Приложение 

№ 2, в офертата, участникът включва декларация, с която се декларира дали той, 

съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на 

Европейския съюз. 

3. Декларация за отсъствие на обстоятелстватапо 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 

от ЗОП - по образец в Приложение № 3 - в оригинал. 

4. Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване 

на конфликт на интереси” 

5.  Декларация за липса на обстоятелства по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, 

буква „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и 

Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 

Съюза -  по образец в Приложение № 5 - в оригинал. 

6.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 

7 от ЗОП и за лиса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по образец в 

Приложение № 6- в оригинал 

7. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по образец в Приложение 

№ 7- в оригинал 

8.  Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари - по образец в 

Приложение № 8- в оригинал 

9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - по образец в 

Приложение № 9- в оригинал 

10.  Доказателства и минимални изисквания за техническите възможности: 

- Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата (по образец в Приложение № 10- в оригинал), с приложени доказателства за 

извършените услуги, включени в списъка (удостоверение, издадено от получателя или 

от компетентен орган, посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за доставката или услугата); 

- Информация за образованието, професионалната квалификация и 

професионалния опит на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата (по 

образец в Приложение № 11- в оригинал). 

11. Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката - по 

образец в Приложение № 12- в оригинал. 

12. Ценово предложение на участника - по образец в Приложение № 13- в 

оригинал; 
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 Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо 

или юридическо лице или техни обединения изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

съдържанието на офертата се прилагат както следва: 

- офертата се подава на български език 

- документите по  т. 2) по - горе се представят в официален превод 

- документите за техническите възможности и/или квалификация по т. 10.) по – 

горе, които са на чужд език, се представят и в превод. 

 

6. Провеждане на възлагането: 

 

1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва  от 

назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия. 

2. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации 

за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП. 

3. Комисията не разглежда оферти, постъпили след крайния срок (ден и час) за 

приемане на оферти, посочен в публичната покана и в документацията за участие. 

4. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в  

поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 

достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите 

Комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. 

5. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на 

офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване. 

6. Комисията приключва своята работа по разглеждане, оценка и класиране на 

подадените за участие оферти в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При 

необходимост срокът за работа на Комисията може да бъде удължен с изрична заповед 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

7. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на поръчката да уведомяват 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и 

ал. 5 от ЗОП в срок до 7 (седем) дни от настъпването им. 

8. Комисията класира участниците по критерия „Икономически най-изгодна 

оферта”. 

9. Комисията предлага за отстраняване от участие участник: 

 който не е представил някои от необходимите документи, посочени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 който не отговаря на обстоятелствата посочени в т. 4.), 5.), 6.) на пункт 1 

„Условия за участие” от настоящия раздел VІ „Указания и изисквания към участниците 

за подготовка на офертите, реда и условията за възлагане на поръчката по реда на чл. 

14, ал.4, т. 2 от ЗОП ” 
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 който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително 

обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

7. Сключване на договор за възлагане на поръчката: 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи изпълнението на поръчката и в 

случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с 

техническите спецификации, съгласно чл.101д от ЗОП. Когато не е подадена нито една 

оферта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи изпълнението на поръчката след 

провеждане на преговори с избран от него изпълнител, като в тези случаи е обвързан от 

прогнозната стойност, посочена в поканата, от техническите спецификации и проекта 

на договор, приложени към поканата. 

2. Преди сключване на договора за обществената поръчка, избраният за 

Изпълнител участник представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, издадени от 

компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 

от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда 

включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето 

им служебно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и  декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 

47, ал. 5 от ЗОП. 

3. Договорът за обществена поръчка се сключва в съответствие с проекта на 

договор, представен в документацията за участие и включва всички предложения от 

офертата на определения за Изпълнител участник. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може последователно да предложи сключване на 

договор при условията на чл. 101е, ал. 1 и 2 от ЗОП с участника, класиран на второ и на 

следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:  

а) откаже да сключи договор; 

б) не представи някой от документите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП; 

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП. 

5. По неуредените въпроси от тази документация ще се прилагат 

разпоредбите на ЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в 

Република България. 

 


