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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
□  Проект на обявление 
^О бявление за публикуване

Д Е Л О В О Д Н А  И Н Ф О РМ А Ц И Я ______________________________________________________

Деловодна информация
Партида на възложителя: 01272 
Поделение:________
Изходящ номер: 12 00-169 от дата 04/11/2014 
Коментар на възложителя:

А О П

СО Район Слатина 
ьул. Шипченски проход 67 
№ 12 00-169
от 04.11.2014 
Справка: www.so-slatlna.org 
Потрев. код:0UK8BA4152B

РА ЗД ЕЛ  I: В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН СЛАТИНА
Адрес
БУЛ."ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" №67
Град
СОФИЯ

Пощенски код
1574

Държава
РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

За контакти
СО РАЙОН СЛАТИНА

Телефон
02 8705532

Лице за контакти
ВЕНЦИСЛАВ ДЪБОВ
Електронна поща
info@so-slatina.org

Факс
02 8701173

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
www.so-slatina.org
Адрес на профила на купувача (URL):
www.so-slatina.org
Допълнителна информация може да бъде получена на:

ЕЗСъгласно 1.1)
□  Друго: моля, попълнете Приложение A.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за 
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на: 

^ С ъ гласн о  1.1)
□  Друго: моля, попълнете Приложение А.11

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: 
ЕЗСъгласно 1.1)
□ Д руго: моля, попълнете Приложение A.III

1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
1 1 Министерство или друг държавен орган, ^О бщ ествени услуги 

включително техни регионални или □  Отбрана
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□  Обществен ред и сигурност
□  Околна среда
□  Икономическа и финансова дейност
□  Здравеопазване
□  Настаняване/жилищно строителство и 

места за отдих и култура
□  Социална закрила
□  Отдих, култура и религия
□  Образование
□ Д р у го  (моля, уточнете):_____________

местни подразделения
□  Национална агенция/служба 
[^Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба
□  Публичноправна организация
□  Европейска институция/агенция или 

международна организация
□  Друго (моля, уточнете): ______________

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и 
възложител/и

Да □  He IE

РА ЗД ЕЛ  II: О Б Е К Т  Н А О Б Щ Е С Т В Е Н А Т А  П О РЪ Ч К А

II.1) Описание_____________________________________________

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„Дейности по информация и публичност по проект „Администрацията 
и гражданите - една цел" по Оперативна програма „Административен 
капацитет" /ОПАК/, приоритетна ос II: „Управление на човешките 
ресурси", подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна 
администрация", бюджетна линия BG051P0002/12/2.2-07
II. 1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 
услугата
(Изберете само един обект -  строителство, доставки или услуги, който съответства на 
конкретния предмет на вашата поръчка)

□  (a) Строителство □  (б) Доставки (в) Услуги
□  Изграждане
□  Проектиране и 

изпълнение
□И зпълнение с каквито и 

да е средства на 
строителство, 
съответстващо на 
изискванията, 
определени от 
възложителите

□  Покупка 
□ Л изи нг
□  Наем
□  Покупка на изплащане
□  Комбинация от 

изброените

.

Категория услуга No 13 
(Относно категориите 
услуги 1-27, моля вижте 
Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на 
строителството

Място на изпълнение на 
доставката

Място на изпълнение на 
услугата
на територията на 
град София
код NUTS: BG411код NUTS: код NUTS:

II. 1.3) Настоящото обявление е за
IE! Възлагане на обществена поръчка

□  Сключване на рамково споразумение

□  Създаване на динамична система за 
доставки (ДСД)

II. 1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
□  Рамково споразумение с няколко □ Рам ково споразумение с един

изпълнители изпълнител
Брой:________ или (когато е приложимо)
максимален брой________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение_________________________________________

Срок на рамковото споразумение:
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Срок в години: ________ или в месеци: _________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато 
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________ Валута:
или от: ________ д о _________  Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

11.1.5) Кратко описание на поръчката:
Предмета на поръчката обхваща следните дейности по информация и 
публичност по проект "Администрацията и гражданите - една цел":
1. Отпечатване на рекламни листовки - 1500 броя
2. Отпечатване на рекламни дипляни - 1500 броя
3.Изработване на информационни тебели - 1 брой
4.Изработване и отпечатване на рекламни трансперанти - 5 броя
5.Изработване на рекламни химикалки - 300 броя
6.Изработваен на рекламни папки -300 броя
7.Провеждане на встъпителни и заключителна пресконференция
11.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет___________________ 22462000_____________________________________________

Доп. предмети 79341000
________________________________ 79952000______________________________________________

II. 1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да □  He 1ЕЗ
(GPA) на Световната търговска организация_________________________________________

11.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да П  He KI
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на 
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
□  само за една обособена П з а  една или повече ЦЦза всички обособени

позиция обособени позиции позиции

II. 1.9) Ще бъдат приемани варианти_______________________________________Да СИ He KI

II.2) Количество или обем на поръчката________________________________ ________ __
II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, 
когато е приложимо)
Предмета на поръчката обхваща следните дейности по информация и 
публичност по проект "Администрацията и гражданите - една цел":
1.Подготовка и отпечатване на рекламни материали
1.1 Отпечатване на рекламни листовки - 1500 броя
1.2 Отпечатване на рекламни дипляни - 1500 броя
1.3 Изработване на информационни тебели - 1 брой
1.4 Изработване и отпечатване на рекламни трансперанти - 5 броя
1.5 Изработване на рекламни химикалки - 300 броя
1.6 Изработваен на рекламни папки -300 броя
2.Провеждане на пресконференции
2.1 Встъпителна предконференция за опевестяване на началота на 
проекта за 40 души_________________________________________________
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2.2 Заключителна предконференция за оповестяване на резултатите
от проекта за 40 души
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 7375 Валута: BGN
или от: ________ д о _________  Валута:

II.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Да □  Не И

Опции се предвижда да се използват: 
след: месеца или: дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива):________ или: меж ду_________ и

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след:__________месеца или :___________дни от сключване на договора

II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: или дни (от сключване на договора)
или
начална дата дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението 28/02/2015 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката____________________
III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
1. Гаранция за участие
Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция за 
участие в процедурата в размер на 73,75 (седемдесет и три лева 
седемдесет и пет стотинки) лева като потенциалният участник 
избира сам формата на гаранцията за участие както следва:
а) парична сума - внася се по сметка на Столична община район 
Слатина:
IBAN : BG7 6SOMB91303317815701, Общинска банка АД, клон Слатина, 
като в нареждането за плащане задължително следва да бъде 
записано: "Гаранция за участие в открита процедура по ЗОП и 
номера на обявлението за обществената поръчка.
б) банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на 
Столична община район Слатина, съгласно образец (Приложение №
12 ) .

1.1. Гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срок на 
валидност срокът за валидност на офертата - 120 календарни дни.
1.2. Банковата гаранция за участие следва да бъде представена на 
български език или в официален превод, в случай, че е издадена 
на чужд език.
1.3. Гаранцията за участие в парична сума следва да бъде на 
български език (платежно нареждане) или в официален превод в 
случай, че е издадена на чужд език.
Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в 
парична сума, следва да бъде заверен с оригинален подпис и печат 
от съответната банка. В случай че участникът е превел парите по 
електронен път (електронно банкиране), той следва да завери 
съответния документ със своя оригинален подпис и печат.
2. При сключване на договор с избраният изпълнител се представя
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гаранция за добро изпълнение в размер на 3 (три) % от стойността 
на договора. В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата 
на парична сума гаранциите се внасят по сметка на Столична 
община район "Слатина" - IBAN : BG76SOMB91303317815701, Общинска 
банка АД, клон Слатина,BG, като в нареждането за плащане 
задължително следва да бъде записано: "Гаранция за изпълнение на 
договор и номера на обявлението за обществената поръчка. 
Гаранциите за изпълнение може да са и под формата на банкови 
гаранции. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е 
представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след изтичане 
на срока на договора.
3. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, 
когато участникът в процедурата:
а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на 
офертите;
б) обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител
- до решаване на спора;
в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да 
сключи договор за обществената поръчка.
4. В случаите по т. 3 „а" и „в", когато участникът е представил 
банкова гаранция, Възложителят има право да пристъпи към 
упражняване на правата по нея.
5. Възложителят освобождава гаранциите за участие, както следва:
а) на класираните на първо и второ място участници - след 
сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите 
класирани и отстранени участници - в срок 5 работни дни след 
изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на 
изпълнител.
б) при прекратяване на процедурата гаранциите на всички 
участници се освобождават в срок от 5 работни дни след изтичане 
на срока за обжалване на решението за прекратяване.
6. Възложителят освобождава гаранциите по този раздел, без да 
дължи лихви за периода, през който средствата законно са 
престояли при него.
7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на 
гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на 
обществена поръчка.
III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма 
„Административен капацитет" , по приоритетна ос II: „Управление
на човешките ресурси", подприоритет 2.2: „Компетентна и
ефективна държавна администрация", бюджетна линия 
BG051P0002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд съгласно сключен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Договор с 
per.No 12-22-156/11.03.2014 г. за финансиране на дейностите 
включени в проект с наименование „Администрацията и гражданите - 
една цел", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд.
Начин на плащане:
30 на сто авансово при подписване на договор и 70 на сто след 
подписване на приемо-предавателен протокол за извършен дейности. 
Фактурите за извършване на плащания е необходимо да се изготвят 
на български език, в съответствие със Закона за счетоводство. В

УНП Ь7еЗ 19bd-3158-44!Ъ-аа I l-5a34fo8dc75a 5



Партида: 01272 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

описателната им част задължително следва да се впише следния 
текст „Разходът се извършва по договор № 12-22-156/11.03.2014
г. по проект на ОПАК на район „Слатина".
Ред за плащане:
Плащането се извършва в 30 (тридесет) дневен срок след 
представяне на фактурата на Възложителя, а на окончателното 
плащане и след представянето на окончателен констативен 
протокол.
III.1.3) Изисквано за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е 
приложимо):
Възложителя с оглед на представената му възможност в чл.25, 
ал.З, т.2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на 
юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е 
обединение от физически и/или юридически лица
III. 1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да П  Не [S3
Ако да, опишете ги:

III.2) Условия за участие_______________________________________________________________
111.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването 
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Офертата на всеки участник трябва да съдържа три отделни 
запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. Плик No.l „Документи за подбор", в който се поставят 
документите, изисквани от възложителя по чл. 56, ал. 1, т. 1-6,
8, 12 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на 
потенциалните участници, а именно:
1.1. Оферта на участника (оригинал) - изготвена съгласно 
приложения образец (Приложение № 1);
1.2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника (Приложение № 2) (оригинал);
1.3. Административни сведения, изготвени по образеца и подписан 
от участника (Приложение № 3) (оригинал).
1.4. Документи за регистрация на участника удостоверяващи 
неговата правосубектност (заверени от участника копия):
а) Заверено от участника копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или 
едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато 
участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е 
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 
указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган
в страната, в която участникът е установен и да се представят в
официален превод на български език.
б) Съдебно удостоверение за актуално състояние на
участника /оригинал или заверено от участника копие/ - в
случаите, когато не е представен ЕИК или когато участникът е
юридическо лице с нестопанска цел. Чуждестранните юридически
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лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или 
административен орган от държавата, в която са установени. 
Документът на чуждестранните лица се представя и в официален 
превод на български език. Ако участникът е обединение от 
юридически лица, което не е юридическо лице, документите се 
представят от всяко юридическо лице, включено в обединението. 
Документите по настоящата точка се представят в оригинал или в 
заверено от участника копие и следва да бъдат издадени не по- 
рано от 3 /три/ месеца преди датата, посочена като краен срок за 
подаване на офертата.
В случай, че участник в поръчката е обединение, което не е 
юридическо лице, се представя и нотариално заверено копие или 
оригинал от учредителния акт/договор за създаване на 
обединението. Когато обединението не е създадено само за целите 
на настоящата поръчка се представя и документ, с който 
участниците в обединението се съгласяват да участват в 
настоящата процедура.
1.5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата в 
размер и форма съгласно раздел IV „Гаранции" от настоящите 
указания (оригинал).
1.6. Справка-информация на изпълнените договори/ услуги 
(Приложение 7) придружена от:
а) заверени с гриф „Вярно с оригинала" копия от доказателства за 
извършените услуги, които се предоставят под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, 
или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за услугите.
1.7. Подписан от участника списък с експертите (оригинал), които 
пряко ще участват в извършването на дейностите по поръчката
1.8. Декларация по чл. 47, ал. 9
1.9. Декларация за липса на потенциален конфликт на интереси с
лица, работещи в СО район "Слатина".
1.10. Списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда
такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на
тяхното участие.
Попълва се декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП по образец 
(Приложение № 9).
Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето 
съгласие за участие в изпълнението на поръчката и да отговаря 
пропорционално на минималните изисквания на възложителя, на 
които отговаря и потенциалния участник, но съотносими към дела 
на участие в дейностите по поръчката.
1.11. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо
офертата (оригинал) - представя се, когато офертата или някой 
документ от нея не е подписана от представляващия участника 
съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен 
негов представител. ____________________ __ _______________________
II 1,2.2) Икономически и финансови възможности_________ ____________________________
Изискуеми документи и информация:

1. Удостоверение от банка;
2. Годишния финансов отчет или 
някоя от съставните му части, 
когато публикуването им се 
изисква от законодателството на

Минимални изисквания (когато е 
приложимо):
Потенциалните участници следва 

да разполагат с осигурен 
собствен финансов ресурс в 
размер на не по-малко от 4 000 
(четири хиляди) лева.
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държавата, в която кандидатът 
или участникът е установен. 
Годишния финансов отчет или 
някоя от съставните му части, 
както и всеки друг документ не 
се представят, ако са 
публикувани в публичен регистър 
в Република България и 
кандидатът или участникът е 
посочил информация за органа, 
който поддържа регистъра.

В случай, че участникът е 
обединение/консорциум, което не 
е юридическо лице, изискването 
се отнася до обединението като 
цяло.

III.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:

Минималните изисквания за 
технически възможности и 
квалификация, посочени по-горе, 
се доказват от потенциалните 
участници с:
- Списък на екипа по проекта с 
посочване на образованието, 
професионалната квалификация и 
професионалния опит на 
участника и/или на ръководните 
му служители, включително на 
лицата, които отговарят за 
извършването на услугата
- Автобиографии на екипа по 
проекта
В случай, че участникът участва 
като обединение/ консорциум, 
изброените по-горе изисквания 
ще се прилагат за обединението 
(консорциум и др.) като цяло. 
Потенциалните участници следва 
да посочат на образованието, 
професионалната квалификация и 
професионалния опит на лицата, 
които отговарят за извършването 
на услугата с подписан от 
участника списък с експертите 
(оригинал), които пряко ще 
участ-ват в извършването на 
дейностите по поръчката. 
Експертите подписват декларация 
за съгласие за участие по 
образец и представят 
професионална автобиография.
В случай, че участникът участва 
като обединение/ консорциум, 
изброените по-горе изисквания 
ще се прилагат за обединението 
(консорциум и др.) като цяло. 
Потенциалният участник следва 
да опише ясно и детайлно

Минимални изисквания (когато е 
приложимо):
1.Участниците трябва да са 
изпълнили през последните 3 
(три) години (2011, 2012 и 2013 
г.) минимум 3 (три) договора/ 
услуги за организиране на 
публични събития (прес
конференции, семинари, кръгли 
маси) и/ или изработка и 
доставка на рекламни и/или 
информационни материали. 
Минималните изисквания за 
технически възможности и 
квалификация, посочени по-горе, 
се доказват от потенциалните 
участници със списък на 
доставките или услугите, които 
са еднакви или сходни с 
предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през 
последните три години, считано 
от датата на подаване на 
заявлението или на офертата, с 
посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършената 
услуга и/или доставка.
2.3а гарантиране на 
качественото изпълнение на 
възложените му задължения 
Изпълнителят следва да 
разполага с експерти със 
съответните квалификация и 
опит. Предложените експерти 
трябва да притежават 
необходимата професионална 
квалификация за изпълнение на 
всички дейности, включени в 
обхвата на обществената 
поръчка. Изисквания за 
образование, квалификация и 
опит:
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състава и разпределението на 
отговорностите и задачите на 
експертите по дейности и 
поддейности и ангажираността им 
в човекодни в периода на 
изпълнение, както и 
предвидените механизми за 
координация и контрол в екипа. 
Потенциалният участник, който 
не е предложил екип с 
квалификация и опит в 
съответствие с посоченото, се 
отстранява.
Член на екипа, с който 
потенциалния участник е избран 
за изпълнител, може да бъде 
заменен (при обективна 
невъзможност на първия да 
участва при изпълнението на 
възложената дейност) с друг 
експерт с равностоен опит, 
квалификация и умения или с по- 
добър специалист, само с 
писменото съгласие на 
Възложителя.
При никакви обстоятелства 
замяната на ключовите експерти 
и привличането на допълнителни 
специалисти, (включително и 
помощен персонал), не е 
основание за искане на каквото 
и да е допълнително плащане 
извън договорената цена. 
Ръководителят на екипа може да 
привлича и краткосрочни 
експерти за изпълнение на 
конкретни задачи при подготовка 
на доклади и анализи за 
специфични дейности. По 
отношение на краткосрочните 
експерти се посочва брой, 
квалификация, в изпълнение на 
кои дейности участват и за 
какъв период от време.
Когато потенциалният участник 
предвижда участие на 
подизпълнители, изискванията по 
т. 3.1 ще бъдат прилагани към 
подизпълнителите съобразно вида 
и дела на тяхното участие. 
Изпълнителят има право да 
сключи договор за подизпълнение 
с подизпълнителите, посочени в 
офертата. Сключването на 
договор за подизпълнение не 
освобождава изпълнителя от

- Дизайнер отговарящ на 
следните изисквания: най-малко 
1 (един) с минимум 2 години 
(две години) (считано до 
крайния срок за подаване на 
оферти) опит в разработването 
на печатни брошури.
- Експерт предпечатна 
подготовка - минимум 1 (един) е 
експерт с не по-малко от 2 
години опит в предпематна 
подготовка
- Организатор - с основни 
задължения организация на 
събития. Минимум 1 (един) и 1 
(един) резервен с не по-малко 2 
(две) години опит в 
организирането на събития
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отговорността му за изпълнение 
на договора за обществена 
поръчка.
Изпълнителите нямат право да:
1. сключват договор за 
подизпълнение с лице, за което 
е налице обстоятелство по чл. 
47, ал. 1 или 5;
2. възлагат изпълнението на 
една или повече от дейностите, 
включени в предмета на 
обществената поръчка, на лица, 
които не са подизпълнители;
3. заменят посочен в офертата 
подизпълнител, освен когато:
а) за предложения подизпълнител 
е налице или възникне 
обстоятелство по чл . 47, ал . 1 
или 5;
б) предложеният подизпълнител 
престане да отговаря на 
нормативно изискване за 
изпълнение на една или повече 
от дейностите, включени в 
предмета на договора за 
подизпълнение;
в) договорът за подизпълнение е 
прекратен по вина на 
подизпълнителя, включително в 
случаите по ал . 6 .
В срок до три дни от 
сключването на договор за 
подизпълнение или на 
допълнително споразумение към 
него, или на договор, с който 
се заменя посочен в офертата 
подизпълнител, изпълнителят 
изпраща оригинален екземпляр от 
договора или допълнителното 
споразумение на възложителя 
заедно с доказателства, че не е 
нарушена забраната описана по- 
горе .
Подизпълнителите нямат право да 
превъзлагат една или повече от 
дейностите, които са включени в 
предмета на договора за 
подизпълнение.
Не е нарушение на забраната по 
ал. 2, т. 2 и по ал . 4 
доставката на стоки, материали.
III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да СИ He ЕЗ

□  Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации 
на лица с увреждания

□  Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с
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увреждания

III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да □  He К!

III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и 
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за 
изпълнението на услугата

Да □  Не Е]

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА 
IV. 1) Вид процедура________
IV.1.1) Вид процедура_________________________________________________________________

Открита

□  Ограничена

□  Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

□  Договаряне Има вече избрани кандидати: Да О  Не □
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните 
кандидати в раздел VI. 3) Допълнителна информация

□  Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

□  Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да 
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) 
брой________
или минимален брой________ и (когато е приложимо) максимален брой _____

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на Да ЕИ Не ЕИ
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти.

IV.2) Критерий за оценка на офертите_________________________________________________

IV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)_______________________________________________________
Е>3 най-ниска цена 

или
□  икономически най-изгодна оферта при

□  посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна 
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната 
тежест не е възможно поради очевидни причини)___________________________________
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□  показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ 

_____ Показатели___________________________________________________________ Тежест
IV.2.2) Ще се използва електронен търг Да □  Не ЕЗ
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

IV.3) Административна информация
IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е 
приложимо)

IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка Да □  Не KI
Ако да, посочете къде:

□  Предварително обявление за ОП □О бявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РО П :________ о т _________

□  Други предишни публикации (когато е приложимо)____________________________________

IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и 
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на 
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 02/12/2014 дд/мм/гггг___________________________________________________ Час: 17:00
Платими документи Да □  Не ИЗ
Ако да, цена (в цифри):________  Валута:
Условия и начин за плащане:

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 02/12/2014 дд/мм/гггг_______________________________________________ Час: 17:00

IV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на 
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена 
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата:__________дд/мм/гггг__________________________________ _____ _________________

IV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията 
за участие
□  ES D D A  П Е Т  Q E N  Q IT  П Ь Т  Q M T  Q P L  Q S K  Q F I
□ C S  D D E  Q E L  Q F R  Q L V  Q H U  OW L Щ РТ D S L  O S V
Друг: Български________________________________________________________________ _

IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата:________ дд/мм/гггг
или в месеци:__________ или дни: 120 (от крайния срок за получаване на оферти)

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03/12/2014 дд/мм/гггг Час: 14:00

Място (когато е приложимо): Административната сграда на район "Слатина" бул. 
"Шипченски проход" № стая 308
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато Да ^  Не □  
е приложимо) ______________________________ _______________________________
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Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП "Отварянето на офертите е публично и 
на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване и на други лица при спазване на режима за 
достъп до сградата на СО район "Слатина" .Присъстващите лица 
вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията 
списък, удостоверяващ тяхното присъствие. Представителите на 
участниците, които не са законни представители следва да 
представят изрично пълномощни, екземпляр от което (в оригинал 
или заверено от лицето копие) следва да бъде оставен на 
комисията.

РА ЗД ЕЛ  VI: Д Р У Г А  И Н Ф О РМ А Ц И Я

VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е 
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да □  Не □

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/нлн програма, финансирана от Да ^  Не П  
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:
Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма 
"Административен капацитет",съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейски социален фонд, приоритетна ос II: „Управление на
човешките ресурси", подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна 
държавна администрация", бюджетна линия BG0 51P0002/12/2.2-07, 
съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с per.№А12-22-156/11.03.2014 г. за финансиране 
на дейности , включени в проект с наименование "Администрацията 
и гражданите - една цел".
VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
О рган , к ой то  отгов ар я  за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
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Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 ИЛИ при необходимост
раздел VI.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
С ъ г л а с н о  г л а в а  11 о т  ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 04/11/2014 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
______________ ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие 
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за___________
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състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или 
заявленията за участие ________________________________
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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