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РАЗДЕЛ III

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Основание за провеждане и вид на процедурата

Настоящата обществена поръчка с предмет: „ Провеждане на дейности по 
информация и публичност за реализиране дейностите по проект „Администрацията и 
гражданите -  една цел“се открива на основание чл.16, ал.8, във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от 
ЗОП - открита процедура.

2. Възложител

Възложител на настоящата процедура е Столична община, ул. „Московска” № 33, гр. 
София, п.к. 1000, в качеството й на Бенефициент, чрез Столична община -  район „Слатина”, 
бул. „Шипченски проход” № 67, гр. София п.к. 1574

3. Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за 
“Провеждане на дейности по информация и публичност по проект „Администрацията 
и гражданите -  една цел”, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с per. №А 12-22-156/11.03.2014 по приоритетна ос II „Управление на 
човешките ресурси”, подпроритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна 
администрация”, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-07, финансиран по Оперативна 
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд" .

Предмета на поръчката обхваща следните дейности по информация и публичност:

ЗЛ. Отпечатване на 1500 броя рекламни листовки по проект „Администрацията 
и гражданите -  една цел”;

3.2. Отпечатване на 1500 броя информационни дипляни;

3.3. Изработване на 1 брой информационна табела на проекта „Администрацията 
и гражданите -  една цел”;

3.4. Изработване и отпечатване на 5 броя рекламни транспаранти;
3.5. Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференция;

3.6. Изработване на 300 броя рекламни папки;

3.7. Изработване на 300 броя рекламни химикали.

Реализирането на мерките за информираност и публичност на проекта осигурява 
необходимата степен на прозрачност на изпълнението му. Те позволяват включването на

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ", по Договор за предоставяне на 6
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма ..Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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всички потенциално заинтересовани страни, като спомага и за изпълнението на 
задължението на Бенефициентите във връзка с изискванията на Регламент на Комисията 
(ЕО) №1828/2006. Дейността е обособена като отделна с цел да се отговори на 
необходимостта от популяризиране на дейностите и резултатите от проекта. Тя 
представлява неизменна част от останалите проектни дейности и ще допринесе за цялостния 
успех на проекта.

Съдържанието на предмета на всяка дейност е изчерпателно посочено в Техническите 
спецификации -  Раздел IV от Документацията

4. Очаквани резултати:

> Организирани две пресконференции -  встъпителна и заключителна;

> Изготвени информационни материали с цел пупуляризиране дейностите на проекта 
и постигнатите резултати

4. Кратко описание на проекта

4.1. Общата цел на проекта е да се подобри професионалната компетентност на 
общинската администрация на СО -  район „Слатина” за работа с местните заинтересовани 
страни за подобряване на градската среда. Тя ще се постигне посредством специфичните 
цели.

4.2. Специфични цели:
А. Подобряване на организацията на работа в общинската администрация на район 
„Слатина”, в това число координацията между отделните общински звена и уменията им да 
работят заедно и в екип, подобряване на връзките и комуникацията със Столичен общински 
съвет по отношение на подобряване на градската среда;
Б. Повишаване на капацитета на общинската администрация на район „Слатина” за работа с 
местните заинтересовани страни (етажни собственици, наематели на общински обекти и
ДР-)-

Така формулирани целите на проекта (обща и специфични) съвпадат с общите и 
специфичните цели на оперативната програма и на конкретната процедура. Чрез 
реализирането на проекта ще се осигури по-бързо, ефективно и качествено 
административно обслужване, ще се модернизира и подобри работата на районната 
администрация като цяло, ще се повиши професионализма и компетентността на 
служителите й.

5. Изисквания за информация и публичност

Изпълнителят се задължава да спазва правилата относно изискванията за 
информация и публичност. Всички документи, изготвени от Изпълнителя във връзка с 
изпълнение на предмета на поръчката, трябва да отговарят на изискванията на УО на ОПАК

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите една цел ",по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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за оформление на материалите. Техническите изисквания по отношение на графичното 
изобразяване на флага на ЕС, логото и слогана на ОПАК, логото и слогана на ЕСФ, могат да 
бъдат намерени на уеб сайта на ОПАК на www.opac.government.bg, в рубрика „Документи”.

6. Възможност за предоставяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на 
участниците.

7. Място на изпълнение на поръчката

Дейностите ще се извършват в град София, област София -  град на място, 
предложено от Изпълнителя и одобрено от Възложителя.

8. Срок на изпълнение на поръчката

Периодът за изпълнение на услугата е пряко свързан с периода за изпълнение на 
Договора за представяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Административен капацитет”. Периодът е до един месец, от датата на сключване на 
договор за възлагане на дейността,за изработването и отпечатването на информационните 
материали и за организирането на встъпителната конференция, а срокът за провеждане на 
заключителната конференция е до 31.01.2015 г.

9. Разходи по участие в процедурата

Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 
Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 
разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата 
или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП).

10. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни 
дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на 
валидност на офертите до сключване на договор.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако представи оферта с по -  кратък срок на валидност или ако 
представи оферта с изискуемия срок, но при последващо поискване от възложителя откаже 
да я удължи.

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ", по Договор за предоставяне на 8
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г„ които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
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11. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева съответно без и със ДДС. 
Офертите на участниците трябва да са съобразени с това обстоятелство.

Максимална прогнозна цена за изпълнение на дейностите е в размер на 7 375 лв. 
(седем хиляди триста седемдесет и пет) без ДДС и съответно 8 850 лв. (осем хиляди 
осемстотин и петдесет) с ДДС.

Участници, които са предложили цена, по-висока от посочената по-горе, се 
отстраняват от участие в процедурата.

Прогнозната стойност за всяка от дейностите е както следва:

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ДЕЙНОСТТА

БРОЙКИ
Прогнозна 
стойност в 

лв. без 
ДДС

Прогнозна 
стойност в 

лв. с 
ДДС

1 Отпечатване на рекламни листовки 1500 625 750

2 Отпечатване на информационни 
дипляни

1500 1000 1 200

3 Изработване на информационна табела 1 100 120

4 Изработване и отпечатване на 
рекламни транспаранти

5 1 072,92 1 287.50

5 Изработване на рекламни химикали 300 3 789,58 4 547,50

6 . Изработване на рекламни папки 300 437,50 525

7 Организиранеи и провеждане на 
встъпителна и заключителна 

пресконференция
По 1 350 420

8 Обща стойност 7 375,00 8 850,00

Забележка: При съставяне на Ценовата си оферта, участника следва да се съобрази с 
прогнозната стойност на всяка от дейностите. В случай, че предложената цена за отделна 
дейност надвишава прогнозната стойност съгласно таблицата по-горе, участника ще бъде 
отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.

Цената, предложена от участника включва всички разходи за изпълнение на 
предмета на обществената поръчка, включително разходи по мобилизация, хонорари на 
екипа по изпълнението и възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с

Този документ е създаден в рамките на проект „ Администрацията и гражданите -  една цел ", по Договор за предоставяне на 9
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работата на екипа на изпълнителя, разпечатване на доклади и анализи и други присъщи 
разходи, както и непредвидени разходи и печалба и не подлежи на увеличение.

13. Схема на плащане

Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма 
„Административен капацитет”, приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", 
подпроритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация”, съфинансирана от 
ЕС чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2.-07, съгласно 
сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с per. № А 12-22- 
156/11.03.2014 г. за финансиране на дейностите, включени в проект с наименование 
„Администрацията и гражданите -  една цел”.

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената 
поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка.

Плащането за предоставената услуга се извършва в 30 /тридесет/ дневен срок след 
представяне на фактура по одобрения от Възложителя окончателен доклад за дейностите по 
договора.

Плащане се превежда, само ако окончателният доклад на Изпълнителя бъде приет 
без възражение от Възложителя. В противен случай плащането се извършва след 
коригиране на установените недостатъци при изпълнението на договора в съответствие с 
указанията на Възложителя.

Фактурите за извършване на плащания да се изготвят на български език, в 
съответствие със Закона за счетоводството. В описателната им част задължително следва да 
се впише следния текст: „Разходът се извършва по проект „Администрацията и гражданите 
-  една цел” с Бенефициент СО -  район „Слатина”, с приоритетна ос II „Управление на 
човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна 
администрация”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А 12-22- 
156/11.03.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд”.

РАЗДЕЛ TV
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ (ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  

ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОБХВАТА НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩ ЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА)

Осъществяването на дейността е свързано директно с постигането на целите на 
проект „Администрацията и гражданите -  една цел”, реализиран с безвъздмезната 
финансова помощ по Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК), 
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II. „Управление на
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човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна 
администрация” по Бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-07.

1. Обхват на предмета на поръчката, включително на всяка от дейностите:

1.1. Дейност №1: Отпечатване на рекламни листовки

За изпълнение на Дейност № 1 е необходимо да бъдат изготвени и отпечатани 1500 / 
хиляда и петстотин / рекламни листовки по проекта, с които ще се популяризират 
планираните дейности и очакваните резултати от проекта. Целта на листовките е да даде 
цялостна представа за общата и специфични цели на проект „Администрацията и 
гражданите -  една цел” , основните дейности, целевите групи и крайни бенефициенти, 
бюджета и срока на проекта, представяне на резултатите от проекта. Ще се разпространяват 
на встъпителната пресконференция, поради което е необходимо да бъдат изготвени и 
отпечатани преди първата конференция.

Листовката трябва да съдържа наименование на проекта, номер на договора за 
безвъзмездна финансова помощ, обща стойност на проекта.

Максималната прогнозната стойност на дейността е 625 / шестстотин двадесет и пет / 
лева без ДДС и 750 /седемстотин и петдесет/ лева с ДДС.

Забележка: Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя дизайна и
техническите параметри на листовките, като предложи поне 2 (два) варианта на дизайн. 
Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото съдържание и 
дизайна на листовките по време на тяхното разработване до окончателното им приемане.

1.2. Дейност №2: Отпечатване на информационни дипляни

За изпълнение на Дейност № 2 е необходимо да бъдат изготвени и отпечатани 1500 
/хиляда и петстотин/ информационни дипляни. Целта на дипляна е да даде цялостна 
представа за общата и специфични цели на проекта, основните дейности, целевите групи и 
крайни бенефициенти, бюджета и срока на проекта, постигнатите в рамките на проекта 
резултати. Дипляните следва да бъдат изготвени преди началото на заключителната 
конференция. Ще се разпространяват на встъпителната пресконференция.

Диплянът трябва да съдържа наименование на проекта, номер на договора за 
безвъзмездна финансова помощ, обща стойност на проекта.

Максималната прогнозна стойност на дейността е 1 000 / хиляда / лева без ДДС и 1 200 
/хиляда и двеста/ лева с ДДС.

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ",по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №  A I2-22-156/11.03.2014 г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
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Забележка: Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя дизайна на дипляна, 
като предложи поне 2 (два) варианта на дизайн. Възложителят има право да предлага, 
проверява и коригира текстовото съдържание и дизайна на дипляна по време на тяхното 
разработване до окончателното им приемане.

1.3. Дейност №3: Изработване на информационна табела

За изпълнение на Дейност № 3 е необходимо да бъде изготвена една информационна 
табела, свързана с проекта, на която да е изписано наименованието на проекта, номер на 
договора за безвъзмездна финансова помощ, обща стойност на проекта и неговото 
финансиране. Размерите следва да бъдат 70/100 см. -  основа 5мм. коматекс, каширано с 
отпечатана визия на PVC фолио. Табелата следва да бъде изготвена до края на месец 
ноември 2014 год.Тя ще бъде монтирана на сградата на общинската администрация на 
район „Слатина”.

Максималната прогнозна стойност на дейността е 100 / сто / лева без ДДС и 120 /сто и 
двадесет/ лева с ДДС.

Забележка: Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя дизайна на табелата, 
като предложи поне 2 (два) варианта на дизайн. Възложителят има право да предлага, 
проверява и коригира текстовото съдържание и дизайна на табелата по време на нейното 
разработване до окончателното й приемане.

1.4. Дейност №4: Изработване на транспаранти

За изпълнение на Дейност № 4 е необходимо да бъдат изготвени 5 / пет / броя 
транспаранти ( по 1 бр. за 2-те пресконференции и по 1 бр. за 3-те обучения) с цел 
визуализация на приноса на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и приноса 
на ОП „Административен капацитет”. Дизайнът на транспарантите се одобрява от 
Възложителя и следва да бъде съобразен с изискванията за осигуряване на информация и 
публичност на проекти, финансирани по ОПАК. Размерите следва да бъдат 1,20м/0,60м със 
стойка, материал: винил, печат: пълноцветен, широкоформатен. Транспарантите трябва да 
бъдат изготвени преди първата пресконференция.

Максималната прогнозна стойност на дейността е 1 072, 92/ хиляда седемдесет и два 
лева и деветдесет и две стотинки / лева без ДДС и 1 287,50 /хиляда двеста осемдесет и 
седем лева и петдесет стотинки/ лева с ДДС.

Забележка: Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя дизайна на 
транспарантите, като предложи поне 2 (два) варианта на дизайн. Възложителят има право да

Този документ е създаден е рамките на проект ..Администрацията и гражданите -  една цел ".по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г.. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
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предлага, проверява и коригира текстовото съдържание и дизайна им по време на тяхното 
разработване до окончателното й приемане.

1.5. Дейност №5: Изработване на рекламни химикали

За изпълнение на Дейност № 5 е необходимо да бъдат изготвени 300 / триста / броя 
химикали с цел визуализация на приноса на Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд и приноса на ОП „Административен капацитет”. Цветът на мастилото трябва да бъде 
син или черен, със знамето на ЕС и думите „Европейски съюз”, логото на ЕСФ, логото на 
ОПАК. Химикалите следва да бъдат изготвени преди първата пресконференция.

Максималната прогнозна стойност на дейността е 350 / триста и петдесет / лева без 
ДДС и 420 /четиристотин и двадесет / лева е ДДС.

Забележка: Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя дизайна на 
химикалите. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото 
съдържание и дизайна им по време на тяхното разработване до окончателното й приемане.

1.6. Дейност №6: Изработване на рекламни папки

За изпълнение на Дейност № 6 е необходимо да бъдат изготвени 300 / триста / броя 
папки. Папките следва да са за вместимост над 40 листа, цветни, със знамето на ЕС и 
думите „Европейски съюз”, логото на ЕСФ, логото на ОПАК. Нужно е да бъдат изготвени 
преди първата пресконференция.

Максималната прогнозна стойност на дейността е 437,50 / четиристотин тридесет и 
седем лева и петдесет стотинки / лева без ДДС и 525 /петстотин двадесет и пет / лева с 
ДДС.

Забележка: Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя дизайна на 
химикалите. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото 
съдържание и дизайна им по време на тяхното разработване до окончателното й приемане.

1.7. Дейност №7: О т  анизиранеи и провеждане на встъпителна и заключителна 
пресконференция

За изпълнение на Дейност № 7 е необходимо да бъдат организирани и проведени 2 
/две/ пресконференции -  встъпителната да е до един месец след подписването на договора с 
Изпълнителя, а заключителната -  до 31.01.2015 год.

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ",по Договор за предоставяне на ) 3
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Целта на организирането и провеждането на пресконференциите е да се популяризира 
проекта като се информира обществеността за неговото стартиране, планираните дейности 
и постигнатите резултати. По време на пресконференциите ще бъдат представени 
презентации. Презентацията на встъпителната/стартиращата пресконференция ще включва 
резюме на проекта, целите, целевите групи, основните дейности по проекта и очакваните 
резултати. Презентацията на заключителната пресконференция ще включва резюме на 
изпълнението на проектните дейности и постигнатите резултати.

Пресконференциите ще се организират всяка за до 40 участници — журналисти, 
заинтересовани страни и граждани. За провеждане на пресконференцията, участникът 
трябва да подсигури зала с добри условия -  климатизирана, обзаведена, оборудвана с 
мултимедийна техника и озвучаване.

Продължителността на пресконференциите ще бъде до 2 (два) часа всяка, с включена 
кафе-пауза за участниците (кафе, чай, сметана, натурален сок, минерална вода, дребни 
сладки и/или соленки).

Изпълнителят има ангажимент за регистрацията на участниците и предоставяне на 
снимков материал от пресконференциите.

Дейността по провеждане на пресконференциите ще се извърши на място, предложено 
от Изпълнителя и одобрено от Възложителя

Организаторите на пресконференциите следва изрично да оповестяват, че проектът се 
съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото на ЕСФ и на ОПАК.

Максималната прогнозна стойност на дейността е 3 789,58 / три хиляди седемстотин 
осемдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки / лева без ДДС и 4 547,50 /четири 
хиляди петстотин четиридесет и седем лева и петдесет стотинки / лева с ДДС.

Дейности № 1, №2, № 4, № 5 и № 6 трябва да бъдат изработени в съответствие с 
правилата за информация и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на 
Комисията (ЕО) № 1828/2006 г и Задълженията за бенефициентите за осигуряване на 
информация и публичност.

При реализиране на дейностите за информация и публичност трябва да бъдат спазени 
всички изисквания за информация и публичност на ЕС и Управляващия орган на ОПАК. 
Трябва да бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа: на 
всички информационни материали. На огпечатените материали да бъдат поставяни флага на 
ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК и текст, информиращ за проекта и че се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 
капацитет” и е съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ", по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г.. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма ..Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския сониален фонд.
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2.1. Процедура и срокове за приемане на изпълнението

Мониторингът и оценяването на изпълнението на договора ще се основава на 
резултати от периодични срещи за отчитане на напредъка по постигането на очакваните 
резултати и целите на проекта.

В двуседмичен срок от подписването на договора изпълнителят следва да представи 
на възложителя Встъпителен доклад, който да съдържа
• теми на обученията;
• цели;
• компетенции, които обучаемите ще придобият;
• методи на обучения;
• очаквани резултати от обученията;
• продължителност и точно разписание;
• предложения за места на провеждане на обученията и логистика;
• график на обученията;
• материали за обучение, които ще се разработят и използват в обученията;

Когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат 
констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемането на изработеното до 
отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в 
който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на Изпълнителя. 
Възложителят е длъжен в 5-дневен срок писмено да уведоми Изпълнителя за установените 
недостатъци. В случай, че в определения срок Изпълнителят не отстрани недостатъците, 
Възложителят може да ги отстрани сам за негова сметка или да иска съразмерно намаление 
на цената.

Изпълнителят задължително представя Окончателен доклад с обобщение на 
изпълнението на договора, съдъжащ обобщена оценка на проведените обучения с мнения и 
препоръки от избрания Изпълнител.

3. Информация и публичност

Всички документи и материали, свързани с изпълнението на обществената поръчка 
следва да бъдат подготвени в съответствие с изискванията на ОПАК: 
www.opac.goevrnment.bg /Регламент на Съвета (ЕО) №1083/2006 и Регламент на Комисията 
(ЕО)№ 1828/2006/

Всички документи и материали трябва да съдържат:
• логото и слогана на ЕСФ;
• логото и слогана на ОПАК;
• флага на ЕС;

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ", по Договор за предоставяне на 15
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г.. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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• името на проекта, който се изпълнява: Проект „Администрацията и гражданите -  една 
цел” за подобряване на професионалната компетентност на общинската администрация на 
район „Слатина”;
• изречението Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по 
Оперативна програма „Административен капацитет
• Интернет страница на ОПАК: www.opac.government.bg

За информация, разпространявана по електронен път, включително заглавните 
екрани на програмните модули, описаните принципи се прилагат аналогично.

РАЗДЕЛ V
УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В

ПРОЦЕДУРАТА

1. Всяко лице може да проучи и/или получи тази документация за обществената 
поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията -  неразделна част 
от нея. Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния 
интернет сайт на СО -  район „Слатина” в профила на купувача на следния адрес: http:// 
www.so-slatina.org, от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка. Също 
така документацията може да бъде изпратена на всяко заинтересовано лице, което е 
поискало това, за негова сметка и след заплащане й, посочено в обявлението.

1.1. Мястото, начинът и срокът за получаване на документацията за участие са 
посочени в обявлението за откриване на настоящата процедура.

1.2. Документацията за участие може да се получава до 10 /десет/ дни преди изтичане 
на срока за подаване на офертите.

1.3. Лицата имат право да разгледат документацията, преди да я получат.

1.4. Освен предоставения достъп до документацията на интернет-страницата на СО - 
район “Слатина”-  www.so-slatina.org, предварителният преглед на документацията може да се 
извършва на мястото на получаването й от 8.30 часа до 17.00 часа, всеки работен ден в 
сградата на район „Слатина” на адрес гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67

1.5. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени 
в настоящата документация.

1.6. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
условията и формулярите, обявени от възложителя.

1.7. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 
единствено от участниците.

1.8. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП.

1.9. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят 
на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ",по Договор за предоставяне на 16
безвъзмездна финансова помощ № А 12-22-156/11.03.2014 г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.

2. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва 
като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице 
или обединение от такива лица. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице 
придобива статут на участник в процедурата.

2.1. Специфични изисквания към участници/обединения

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението 
(или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа 
разпределението на работите между членовете и клаузи, които гарантират, че всички 
членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението 
на договора; че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, 
да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; че 
изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на 
обединението/консорциума, и че всички членове на обединението/консорциума са 
задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в 
обединението/консорциума задължително определят едно лице, което да представлява 
обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на 
обединението след подаването на офертата. В Споразумението трябва да бъдат описани 
дейностите, които ще изпълнява всеки един от членовете на обединението.

Когато в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на 
горепосочените условия или състава на Обединението се е променил след подаването на 
офертата -  участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка.

2.2. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
документите за икономическо и финансово състояние, и технически възможности и 
квалификация се представят само от участниците, чрез които обединението доказва 
съответствието си с критериите за подбор.

2.3. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
документите за регистрация или единен идентификационен код съгласно и декларациите за 
отсъствие на обстоятелствата но чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП се представят за всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението. В случай на представен ЕИК от участника, 
той може да се позове на тези обстоятелства ако са видими от Търговския регистър, вместо 
да представя цитираните в точката документи.

2.4. Административните изисквания на Раздел VII от настоящата документация за 
участие се прилагат за всеки от участници те в обединението поотделно.

3. Специфични изисквания към подизпълнителите
3.1. Възлагане и извършване на дейности на подизпълнители е допустимо само ако

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ",по Договор за предоставяне на \~]
безвъзмездна финансова помощ № А 12-22-156/11.03.2014 г„ които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените 
подизпълнители като за свои действия, бездействия и подизпълнителите са посочени в 
офертата на участника и за тях са представени всички необходими документи.

3.2. Лице, което фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може 
да представя самостоятелна оферта.

3.3. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на 
подизпълнителя (в проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се 
извършват от подизпълнителя.

3.5. Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и технически 
възможности се прилагат за подизпълнителите, както следва:

3.5.1. по отношение на икономическите и финансови възможности - в съответствие с
дела на тяхното участие (в процентно изражение от съответното изискване 
към участника);

3.5.2. по отношение на изискванията за технически възможности -  в съответствие с
вида на дейностите, които ще се извършват от подизпълнителя, като подробно 
посочване на приложимите изисквания към подизпълнителите е посочено на 
съответните места в настоящата документация.

4. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема всички условия в документацията, включително на показателите 
за избор на изпълнител;

б) приема клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;
в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване с предмета на 

обществената поръчка, необходими за изработване на офертата.

5. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се 
позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, 
определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник, или техни 
представители и:

а) органите и служители на администрацията на Столична община -  район „Слатина”,
свързани с провеждането на процедурата;
б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в
изработването и приемането на документацията за участие.

6. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към 
провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно 
извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и 
по реда, определени с документацията.

7. Не е нарушение на изискването по г.6 публикуването на съобщение за 
процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в 
страната или в чужбина, както и в интернет.

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ", по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г„ които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „А дминист рат ивен капацитет., съф инансирана от  Европейския съю з чрез Европейския социален фонд.

18



Европейски съюз

* \ /
ОПАК. Експерти в действие

ЕСФ(мгарий

Европейски социален фонд 
Инвестиции в хората

8. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило 
документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към 
неговото участие в процедурата.

9. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите 
лица/участниците, включително уведомяването по т. 10, е в писмен вид, на български език, и 
се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис, или
б) по електронен път с електронен подпис на посочените от Възложителя и 

заинтересованите лица/участниците електронни адреси, или
в) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците 

номера;
г) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения 

от заинтересованото лице/участника адрес;
д) чрез комбинация от средствата по букви „а”-„г”.

10. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от 
страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т. 1.1) от обявлението. 
Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, 
посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника. 
Информацията се връчва на адреса, посочен в т. 1.1) от обявлението. Предварително се 
прави писмено уведомяване на заинтересованите лица/участници в процедурата, на 
посочените при закупуването на документацията, съответно посочени в офертата адрес, 
електронен адрес, или факс.

11. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е 
изпратено на адресите в съответствие с т. 10 и е получено автоматично генерирано 
съобщение, потвърждаващо изпращането.

12. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили 
документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят 
Възложителя.

13. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за 
промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност 
за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

14. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата 
за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 
достоверността и поверителността на информацията.

15. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ", по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №  A 12-22-156/11.03.2014 г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „ Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като 
конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на 
случаите по:

15.1. чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да 
изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

15.2. чл. 73, ал. 4 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят 
изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави 
копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до 
информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на 
нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

16. Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави 
разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до 
провеждането на процедурата и до техническите спецификации.

17. Разясненията и допълнителната информация се изпращат или предават от 
Възложителя в четиридневен срок от постъпване на искането на всички лица, които са 
получили документацията и са посочили адрес за кореспонденция, и се прилагат и към 
документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените 
разяснения и допълнителна информация не се посочва лицето, направило запитването.

Всеки участник има право да представи само една оферта, която задължително 
да включва целия предмет на обществената поръчка.

РАЗДЕЛ VI
ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО 
СЪСТОЯНИЕ И ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние
1. Участниците в процедурата трябва да отговарят на следното минимално изискване 

за икономическо и финансово състояние:
1.1. реализиран оборот за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013г.) на 

стойност не по-малко от 13 000 (тринадесет хиляди) лева без ДДС от изпълнени услуги, 
сходни с предмета на обществената поръчка.

Под услуги, сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбират 
услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения, семинари, курсове и други 
подобни форми на обучение.

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ", по Договор за предоставяне на 20
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г„ които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма А дм инист рат ивен капацитет., съф инансираиа от  Европейския съю з чрез Европейския социален фонд.
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2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците 
представят следните документи:

2.1. Копия от годишните отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) 
години, подписани и подпечатани от участника на всяка страница — за юридическите лица, 
когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът 
е установен. Участниците могат да докажат, че отговарят на минималните изисквания с 
всеки друг документ, който възложителят счита за подходящ, включително годишна 
данъчна декларация или служебна бележка за годишен доход от работодател.

На основание чл.23 ал.4 от Закона за търговския регистър ако е посочен ЕИК, не е 
необходимо доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето 
на актове, обявени в търговския регистър.

2.2. Информация за общия оборот и за оборота от услуги, сходни с предмета на 
обществената поръчка, за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013г.) в зависимост от 
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си -  съгласно Приложение 
№ 3.

3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2.1 и 
2.2 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела 
на тяхното участие.

4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.
2.1. и 2.2. се представят само от участниците, чрез които обединението доказва 
съответствието си с критериите за подбор на възложителя.

При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се 
прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 
на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

5. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация

Участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за 
технически възможности и квалификация:

5.1. Да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано до крайния срок за 
подаване на офертите минимум два договора с предмет, сходен с предмета на поръчката 
(услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения, семинари, курсове и други 
подобни форми на обучение).

5.2. Участникът трябва да има на разположение за целия срок на изпълнение на 
поръчката екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и 
опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на 
услуга.

Този документ е създаден в рамките на проект „ Администрацията и гражданите -  една чел ", по Договор за предоставяне на 21
безвъзмездна финансова помощ №  A 12-22-156/11.03.20N  г.. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „А дм инист рат ивен капацитет., съф инансирана от Европейския съю з чрез Европейския социален фонд.
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5.2.1. Един експерт, организиращ събития, който да отговаря на следните минимални 
изисквания:

^  виеше образование (бакалавърска степен) или еквивалентна образователна степен, 
придобита в чужбина;

^  минимум 2 (две) годишен (считано до крайния срок за подаване на оферти), 
организационен и управленски опит, свързан с подготовка и организиране на 
събития
Участникът може да посочи и други експерти, които да включи при 

изпълнението на поръчката.

В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е 
юридическо лице минималните изисквания за екип от експерти се прилагат за обединението 
като цяло, а не към всяко от лицата включени в него.

В случай че участникът предвижда участие на подизпълнител/и, минималните 
изисквания за екип от експерти се отнасят и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на 
тяхното участие в изпълнение на поръчката, в съответствие с нормата на чл. 56, ал. 2 от 
ЗОП.

Съгласно чл. 51а от ЗОП, участникът може да използва ресурсите на други 
физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че 
ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условията се прилагат и когато участник в 
процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.

5.3. Участникът следва да е внедрил система за управление на качеството - ISO 
9001:2008 за управление на качеството с предмет" сходен" с предмета на поръчката или 
еквивалентени мерки за осигуряване на качество.

6. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците 
предезавят следните документи:

6.1. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до крайния срок за подаване 
на офертите (съгласно Приложение № 4.1.);

6.2. За всеки от договорите по точка 6.1. участникът трябва да представи референции 
(препоръки) за добро изпълнение, издадени от възложителите по съответните договорите. 
От информацията в представените от участниците референции (препоръки) трябва да е 
видно предмета на съответния договор, стойността на договора, дата на сключване и период 
на изпълнение по договора, както и дали е изпълнен професионално и в съответствие с 
нормативните изисквания;

6.3. Списък на екип от експерти - Приложение № 4.2., придружен с автобиографиите 
им, Декларация за разположение на експерт/и и приложени доказателства за квалификация 
и професионален опит;

Документите, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и 
опит на лицата са:

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите — една цел по Договор за предоставяне на 2 2
безвъзмездна финансова помощ Ms A 12-22-156/11.03.2014 г„ които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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• копия от дипломи за завършено образование, удостоверения и други;
• копия от трудови книжки, служебни книжки и/ или еквивалентни документи.

Участниците могат да доказжат съответствието си с изискванията на възложителя, с 
всякакви документи, които възложителя намери за подходящи.

6.4. Заверено от участника копие от удостоверение за внедрена система за качество 
или еквивалентен документ

7. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 6 се 
представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на 
тяхното участие.

8. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 
6. се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с 
критериите за подбор на възложителя.

При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се 
прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 
на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

9. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък 
на одобрени стопански субекти на държава -  членка на Европейския съюз. В този случай 
възложителят не може да отстрани участника от процедура по възлагане за обществена 
поръчка или да откаже да сключи договор е него на основание, че не е представил някой от 
документите по чл. 48, ал. 2, чл. 50, ал. 1 и 2 , чл. 51 и чл. 53, ал. 1 от ЗОП, при условие че 
обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

10. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или 
юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще 
има на свое разположение тези ресурси.

11. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на 
трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от 
законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен 
начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за 
срока на изпълнение на договора.

РАЗДЕЛ VII.
ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ
НА ТЯХНАТА ЛИПСА

Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 а, б, в, г, д , т. 2 и т.З , ал.2, т.1, 2а, 3, 4, 5 от ЗОП 
наличието на които е основание за отстраняване на участниците

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрачията и гражданите -  една чел ", по Договор за предоставяне на 23
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г., които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския сочиален фонд.
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1. От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от 
следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП:

1.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
1.2. обявен в несъстоятелност;

1.3. в производство по ликвидация или сс намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове.

1.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно -  осигурителния 
процесуален кодекс към държавата или общината, в която се намира седалището на лицето, 
установен с влязъл в сила акт на компетентен орган , освен ако е допуснато разсрочване или 
отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално 
осигуряване, съгласно законодателството на държавата , в която кандидатът или участникът 
е установен.

1.5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 
съда, или участникът е преустановил дейността си;

1.6. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

1.7. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2. Изискванията по т. 1.1 и т. 1.8 се прилагат, както следва:

2.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон;

2.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници;

2.3. 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;

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ",по Договор за предоставяне на 24
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програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.



Европейски съюз

* \ /
ОПАК. Експерти в действие Европейски социален фонд 

Инвестиции в хората

ЕСФ

2.4. 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;

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

2.6. при едноличен търговец -  за физическото лице търговец
2.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват участника;
2.8. в случаите по т. 2.1 -  т. 2.7 - 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.

3. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:
3.1. при които лицата по т. 2 са свързани лица по смисъла на § 1 т. 23а от 

допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки е възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация;

3.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси.

4. Когато участникът е обединение или предвижда участието па подизпълнители при 
изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, изброени в т. 1 и т. 3, 
се прилагат за всички участници в обединението и за подизпълнителите.

5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 1 и 3.

Документи за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП

6. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 
т. 1 и т. 3 с декларации по образец, съгласно Приложения № 5, 6 и 7.

7. За обстоятелствата по т. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 и 3.2, когато участникът е 
юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да го представляват.

8. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, 
е налице някое от обстоятелствата по тЛ_ от настоящия раздел.

Други обстоятелства, наличието на кои го е основание за отстраняване на участниците

9. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:
Този документ е създаден в рамките на проект Администрацията и гражданите -  една цел ", по Договор за предоставяне на 25
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9.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП, при 
спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП;

9.2. който не отговаря на критериите за подбор или на друго условие за участие в 
процедурата, съгласно настоящата документация или не е доказал съответствието си с тези 
изисквания, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП;

9.3. който не е представил гаранция за участие в процедурата, при спазване 
изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП;

9.4. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП;

9.5. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от

9.6. който е представил оферта, която не отговаря на някое от формалните 
изисквания на настоящата документация, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от 
ЗОП;

9.7. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна 
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 
подбор.

9.8. за когото е налице някое друго обстоятелство, изрично посочено на друго място 
в настоящата документация като основание за отстраняване.

9.9. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което 
подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, освен ако 
участникът не докаже, че са посочени обективни обстоятелства, свързани със оригинално 
решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, 
наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, в съответствие с

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”.

Участникът предложил най-ниска цена ще бъде избран за изпълнител.
Съгласно чл. 37, ал. 3 от ЗОП критериите се прилагат за оценка на оферти, които 

отговарят на обявените в настоящата документация условия, подадени са от участници, за 
които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП и които отговарят на

ЗОП;

чл.70 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VIII
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ",по Договор за предоставяне на
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програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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посочените изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и 
квалификация.

Всички оферти, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки 
и условията на настоящата документация ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани.

РАЗДЕЛ IX
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. За участие в процедурата участника подготвя и представя оферта, която трябва да 
съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.

2. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за 
обществената поръчка, до часа на датата, посочена в обявлението като срок за получаване 
на офертите.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва 
наименованието на поръчката, идентификационния й номер (ако такъв е посочен в 
обявлението), адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 
адрес.

4. Приложенията и документите, изискващи се в документацията по процедурата, се 
представят в три отделни запечатани, непрозрачни плика с надпис - плик № 1 с надпис 
"Документи за подбор" и плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и № 3 
“Предлагана цена”.

4.1. Плик № 1 с надпис ’’Документи за подбор”, в който се поставят документите, 
изисквани от възложителя съгласно чл. 56. ал. 1, т. 1 - 6. 8. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до 
критериите за подбор на участниците или кандидатите:

4.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, 
съгласно Приложение №1;

4.1.2. Административни сведения за участника съгласно Приложение № 2.
4.1.3. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, 

съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от 
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните 
юридически лица прилагат еквивалентен на актуалното състояние документ на съдебен или 
административен орган от държавата, в която участникът е установен, в превод. Участникът 
прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК.При 
представянето на удостоверение за актуално състояние не отпада задължението за 
представяне на документа за регистрация. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се 
позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за 
обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в 
търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства нсвписани в Търговския 
регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 
23, ал. 4 от ЗТР”.
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Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
документа по тази точка се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението. В този случай към офертата се представя и оригинал или нотариално 
заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по 
безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна 
отговорност за участието си в обществената поръчка и за периода на изпълнение на 
договора.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документ по тази точка се 
представя за всеки от тях.

4.1.4. Когато участникът е обединение, се представя документ, подписан от лицата в 
обединението, в който задължително се посочва представляващият.

4.1.5. Документ за гаранция за участие.
Гаранцията се представя в оригинал, в една от следните форми: депозит на парична 

сума по следната банкова сметка на Столична община -  Района “Слатина”: IBAN 
BG76SOMB91303317815701, В1С: SOMBBGSF , Обслужваща банка: „Общинска банка” 

АД, или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.
4.1.6. Документи за икономическото и финансовото състояние
4.1.6.1. Копия от годишните отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) 

години, подписани и подпечатани от участника на всяка страница -  за юридическите лица, 
когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът 
е установен. Участниците могат да докажат, че отговарят на минималните изисквания с 
всеки друг документ, който възложителят счита за подходящ, включително годишна 
данъчна декларация или служебна бележка за годишен доход от работодател.

На основание чл.23 ал.4 от Закона за търговския регистър ако е посочен БИК, не е 
необходимо доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето 
на актове, обявени в търговския регистър.

4.1.6.2. Информация за оборота от услуги, сходни с предмета на обществената 
поръчка, за последните 3 (три) години (2011г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на 
която участникът е учреден или е започнал дейността си -  съгласно Приложение № 3.

4.1.7. Документи за техническите възможности и/или квалификация
4.1.7.1. Списък (съгласно образеца -  Приложение №4.1.) на основните договори за 

услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) 
години, считано до крайния срок за подаване на офертите.

4.1.7.2. Референции (препоръки) за добро изпълнение, издадени от възложителите по 
съответните договори.

4.1.7.3. Списък на екип от експерти -  съгласано Приложение № 4.2.;
4.1.7.4. Автобиографии ключовите експерти, Декларации за разположение на 

експерт, копия на дипломи за завършено образование, удостоверения и приложени 
доказателства за квалификация и професионален опит, длъжностни характеристики, 
препоръки и референции, издадени на предложените експерти (от други работодатели, ако 
имат такива).

4.1.7.5 .Заверено от участника копие на документ за внедрена система за качество.
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4.1.8. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2а и 
5, чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5 т. 2, чл.47 ал.5 т.1 от ЗОП съгласно 
Приложения № 5,6 и 7

4.1.9. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на 
поръчката;

4.1.10. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в 
изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 10

4.1.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор съгласно 
Приложение № 11

4.1.12. Декларация по чл.56ал.1 т.11 от ЗОП съгласно Приложение №15.

4.2. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 
поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на 
поръчката, а именно - Техническо предложение за изпълнение на поръчката. То следва да 
бъде изготвено по образеца съгласно Приложение № 13 при съблюдаване на изискванията 
на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на 
поръчката. В техническата оферта се посочва и срокът за изпълнение на поръчката, който не 
може да бъде по - късно от 31.01.2015г, както и срокът за организиране на публичните 
събития / конференциите/.

4.3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение 
на участника за изпълнение на поръчката съгласно Приложение № 14.

5. При обединение, което не е юридическо лице:
5.1. документите по т. 4.1.3 и т.4.1.8 се представят за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението;
5.2. документите по т. 4.1.6. и т.4.1.7. се представят само за участниците, чрез които 

обединението доказва съответствието си с критериите за подбор на възложителя.
6. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.4.1.3., 

4.1.6., 4.1.7. и 4.1.8. се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат 
съобразно вида и дела на тяхното участие.

7. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения, офертата и приложените документи трябва да отговарят на 
изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

8. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят 
чрез „заверено копие”, за такъв документ се счита този, при който копието на документа е 
ясно четлив и има следното съдържание:

8.1. „Вярно с оригинала”;
8.2. името и фамилията на лицето, заверило документа;
8.3. датата, на която е извършил заверката;
8.4. собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката;
8.5. печат на участника.
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9. За преводите на документи на български език важат следните изисквания:
9.1. Изисква се превод на български език на удостоверението за регистрация на 

участника и преводи на документите, представени на чужд език. Всички документи, 
изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език.

9.2 Участникът носи отговорност за верността на превода.
10. Всички листа в офертата трябва да бъдат подписани, подпечатани и номерирани.
11. Срещу всеки документ в списъка на документите се посочва страницата, на която 

се намира в офертата. Например:
“1. Удостоверение за актуално състояние стр. 3 ” 

и т.н.

12. Офертата е със срок на валидност не по-малко ог 180 (сто и осемдесет) дни от 
крайния срок за получаване на офертите.

13. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да 
отговарят на изискванията на чл. 56 от ЗОП.

14. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 
часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ.

15. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 
разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че 
да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на 
срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за 
участника.

16. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса 
и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като 
получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

17. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата 
може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява 
по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова 
оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и 
текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”

18. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да променят 
офертите си.

Ако няма получени оферти, Възложителят има право да удължи срока с не повече от 
30 (тридесет) дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение.

19. Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите е не повече 
от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради 
необходимост от:

19.1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;
19.2. оглед на мястото на изпълнение;
20. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват 

Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7- 
дневен срок от настъпването им.
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РАЗДЕЛ X
РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертите на участниците ще се приемат на адрес: град София, бул. „Шипченски 
проход” № 67 всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа до датата, посочена в 
обявлението за обществена поръчка.

2. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава 
комисия. Комисията се назначава след изтичане на срока за получаване на офертите. 
Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларации по чл. 35, 
ал. 3 от ЗОП.

3. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от така 
назначената комисия, която ще започне своята работа в часа и на датата, посочени в 
обявлението за обществена поръчка, в сградата на Столична община -  район „Слатина”. 
При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено 
на посочените от тях адрес, факс или електронна поща.

4. Комисията отваря пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване и 
проверява за наличието на три отделни запечатани плика. Тези действия на комисията са 
публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители (не е необходима нотариална заверка), както и представители 
на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим 
за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

5. Най -  малко трима от членове на комисията подписват плик № 3. Комисията 
предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на 
останалите участници.

6. В тяхно присъствие комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й 
подписват всички документи, съдържащи се във всеки един от пликовете. Комисията 
предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в 
плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява 
документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т.
14. С това приключва публичната част от заседанието на комисията.

7. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя и съставя протокол. Когато установи липса на документи 
и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, 
комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията 
съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7. 
Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за 
отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

8. След изтичането на срока за предоставяне на документите, комисията пристъпва 
към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда 
документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

9. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник/ци, по отношение на 
които са налице условията по чл.69 ал.1 от ЗОП. Комисията не може да предложи за
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отстраняване участник, когато в държавата членка на ЕС, в която е установен, той има 
право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната 
му форма.

10. Комисията обявява в профила на купувача най -  малко 2 /два/ дни преди 
отварянето на ценовите оферти датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при 
което право да присъстват имат участниците в процедурата 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. 
При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

11. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, не се отваря.

12. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите, 
което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

13. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което 
подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да 
изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията 
определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 
три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената 
обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни 
обстоятелства, свързани със:

13.1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
13.2. предложеното техническо решение;
13.3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
13.4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
13.5. получаване на държавна помощ.
14. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 13 или 

комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага 
участника за отстраняване от процедурата.

15. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена 
поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде 
доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да 
се отстрани.

16. Комисията класира участниците в съответствие с раздел VII от Документацията 
Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на 
обществената поръчка. При отказване на участника, класиран на първо място, да сключи 
договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати 
процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор 
с него.

17. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 
офертите.

18. Протоколът съдържа:
18.1. състав на комисията и списък на консултантите;
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1 8 .2 . списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и 
мотивите за отстраняването им;

18.3. становищата на консултантите;
1 8 .4 . класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до оценяване;
1 8 .5 . дата на съставяне на протокола.
19. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 

възложителя заедно с цялата документация.
20. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола по т. 18. от 

възложителя.

РАЗДЕЛ XI
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. ОБЖАЛВАНЕ

1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и 
участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване 
работата на комисията. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в 
процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща 
на участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му.

2. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
мотивирано решение в следните случаи, определени в чл. 39, ал. 1 от ЗОП:

2.1. не е подадена нито една оферта, или няма участник, който отговаря на 
изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП.

2.2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от 
възложителя;

2.3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

2.4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
2.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата, включително при невъзм ож ност д а  се осигури  ф инансиране за 
изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

2.6. установени са нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

2.7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42. ал. 1 от ЗОП не се сключва 
договор за обществена поръчка.

3. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка 
с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 2 от ЗОП, а именно:

3.1. подадена е само една оферта;
3.2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, 

или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
3.3. участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор, или не изпълни 

някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или не отговаря на изискванията на чл. 47,
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ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в 
обявлението.

4 . Възложителят в 3-дневен срок от вземане на решението за прекратяване на 
процедурата, изпраща решението в един и същи ден до всички кандидати или участници, 
побликува го в профила на купувача и изпраша копие от решението до изпълнителния 
директор на агенцията.

5. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на някое 
от основанията по т. 2.3., т.2.5, т.2.6. или т.З. Възложителят възстановява на участниците 
направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14- 
дневен срок от решението за прекратяване.

6. Решенията на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка до 
сключването на договора подлежат на обжалване относно тяхната законосъобразност 
включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или 
квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, 
свързан с процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от 
ЗОП.

РАЗДЕЛ XII
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка (съгласно 
Приложение № 12) с участника, определен за изпълнител на обекта в резултат на 
проведената процедура.

2 . Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в 
документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз 
основа на които е определен за изпълнител.

3. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

4. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на 
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по т. 3.

5. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и 
ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на 
обществена поръчка.

6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

6 .1 . Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и 
ал. 2, т. 2а и 5, чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5 т. 2, чл.47 ал.5 т.1 от ЗОП, 
издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен 
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато 
участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в
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обединението, а когато възложителят не е поставил изискване за създаване на юридическо 
лице се представят и документите по чл. 49, ал. 1 от ППЗОП. Когато участникът е 
чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се 
издават документите по чл.47 ал.1 и ал.2 от ЗОП, или когато те не включват всички случаи 
по чл.47 ал.1 и ал.2 от ЗОП, посочени в обявлението, участникът представя клетвена 
декларация, ако такава декларация има правно значение според законодателството на 
държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, 
участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен 
орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която 
той е установен.

6.2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и общината, 
в която се намира седалището на лицето, на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно- 
осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ или, в случаите когато участникът е 
чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на 
участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски 
за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която 
участникът е установен, издадени най-късно 1 (един) месец преди датата на подписване на 
договора. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се 
представят от всеки един от партньорите в обединението.

6.3. Оригинал на Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 % от общата 
цена по договора без ДДС или парична сума по следната банкова сметка на Столична 
община -  Район „Слатина”:

IBAN: BG76SOMB91303317815701
BIC: SOMBBGSF
Обслужваща банка: „Общинска банка” АД.
7. В случай, че участникът, определен за изпълнител, нс представи някой от 

документите по т. 6 Възложителят не сключва договор за обществена поръчка, съгласно чл. 
42, ал.1, т.2 от ЗОП и Възложителят може да определи за изпълнител участникът, класиран 
на второ място, или да прекрати процедурата.

8. В случай, че участникът, определен за изпълнител, откаже да сключи договора за 
изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участника, 
класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

9. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да 
подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

РАЗДЕЛ XIII
ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в 
процедурата и е в размер на: 70,00 лв. /седемдесет лева/. Валидността на гаранцията за 
участие в случай, че е представена банкова гаранция, е не по-малко от 30 дни след изтичане 
срока на валидност на офертата на участника.

2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 4 
(четири) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността

Този документ е създаден в рамките на проект ..Администрацията и гражданите -  една цел по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ N° А 12-22-156/11.03.2014 г.. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма ..Админист рат ивен капацитет., съф инансирана от Европейския съю з чрез Европейския социален фонд.

35



Европейски съюз

* \ /
ОПАК. Експерти в действие Европейски социален фонд 

Инвестиции в хората

ЕСФ
Ьил̂ ерия

на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) 
дни след изтичане на срока на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя 
от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора.

3. Гаранциите се представят в оригинал, в една от следните форми:
3 .1 . депозит на парична сума по следната банкова сметка на Столична община -
Район “Слатина”:
IBAN: BG76SOMB91303317815701
BIC: SOMBBGSF
Обслужваща банка: „Общинска банка” АД;
3 .2 . банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.
4. Участниците в процедурата и определения изпълнител избират свободно формата 

на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.
5 . Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде 

безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят 
заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената 
поръчка.

6. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на 
участника, съответно Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите 
такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от 
Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

7. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него.

8. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с 
чл. 62 от ЗОП.

9. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната 
форма, когато участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да 
сключи договора за обществената поръчка.

РАЗДЕЛ XIV 
ДРУГИ УКАЗАНИЯ

За В Ъ П Р О С И , свъпвани С пповежпянето НЯ ППОМепУПЯТЯ и пллглтпт^ятя ня пгЬрптмт^  rvr
участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона 
за обществените поръчки и Правилника за прилагането на ЗОП.

РАЗДЕЛ XV 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Образец на Списък на документите, съдържащи се в офертата 
Приложение № 2 - Образец на Административни сведения
Приложение № 3 - Образец на информация за оборота от услуги, сходни с предмета на 
обществената поръчка за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013)
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Приложение № 4.1 - Образец на Списък на основните договори за подобни услуги,
изпълнени през последните три години, считано до крайния срок за подаване на офертите
Приложение № 4.2 - Образец на Списък на екип от експерти
Приложение № 5 - Образец на Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП
Приложение № 6 - Образец на Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т. 1 и 3 и ал.5 т.2 от
ЗОП
Приложение № 7 - Образец на Декларация по по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП 
Приложение № 8 - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 52 от Регламент 
1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на 
оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС 
Приложение № 9 -  Образец на Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП за подизпълнителите, 
ако участникът предвижда такива
Приложение № 10 - Образец на Декларация от подизпълнител за съгласие за участие
Приложение № 11 - Образец на Декларация за приемане на условията на проекто-договора
Приложение № 12 - Образец на Проекта на договор
Приложение № 13 - Образец на Техническо предложение
Приложение № 14 - Образец на Ценово предложение
Приложение № 15 - Образец на Декларация по чл.56 ал. 1 т. 11 от ЗОП
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Образец Приложение № 1

До Кмета на Район „ Слатина “
Столична община
Град София, бул. „Шипченски проход” № 67

(,наименование на участника)
Регистрирано.....................................................................................

{данни за регистрацията на участника)
представлявано о т ...........................................................................

{трите имена)
в качеството на..................................................................................

{длъжност  или друго качество) 
с БУЛСТАТ/ЕИК................................... , регистрация по ДДС:
и адрес на управление.......................................................
адрес за кореспонденция: ..................................
телефон за контакт .................................. . факс

, със седалище

електронна поща

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ,
съдържащи се в офертата
(съгл. чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за участие в обявената открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Провеждане на дейности по 
информация и публичност за реализиране на дейностите по проект „Администрацията 
и гражданите -  една цел”.

Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме следните документи, 
както следва:

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел по Договор за предоставяне на 38
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№
Съдържание

Вид на 
документите
/оригинал или
заверено
копие/

Посочете 
от стр.... 
до стр.....

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

2. Административни сведения
3. Копие от документ за регистрация на кандидата -  

съдебна регистрация на фирмата, идентификационен 
номер (БУЛСТАТ) или единен идентификационен код, 
съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е юридическо 
лице или едноличен търговец, съответно копие на 
документ за самоличност, или документ за създаване на 
обединение.

4. Документ, в който задължително се посочва 
представляващият -  при участник обединение, което не е 
юридическо лице.

5. Документ за гаранция за участие.
6. Документи за икономическото и финансовото състояние

6.1. Копия от годишните отчети за приходите и разходите за 
последните 3 (три) години, подписани и подпечатани от 
участника на всяка страница -  за юридическите лица, 
когато публикуването им се изисква от 
законодателството на държавата, в която участникът е 
установен/друг документ, който възложителят счита за 
подходящ, включително годишна данъчна декларация 
или служебна бележка за годишен доход от работодател.

6.2. Информация за оборота от услуги, сходни с предмета на 
обществената поръчка, за последните три години в 
зависимост от датата, на която участникът е учреден или 
е започнал дейността си -  съгласно Приложение № 3.

7. Документи за техническите възможности и/или 
квалификация.

7.1. Списък (съгласно образеца -  Приложение №4.1.) на 
основните договори за услуги, сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени през последните 3 
(три) години до крайния срок за подаване на оферти

7.2. Референции (препоръки) за добро изпълнение, издадени 
от възложителите по съответните договорите.

7.3. Списък на екип от ключови експерти -  съгласно образеца 
Приложение № 4.2.

7.4. Автобиографии ключовите експерти, Декларации за 
разположение на експерт, копия на дипломи за

Този документ е създаден в рамките на проект ..Администрацията и гражданите -  една цел ", по Договор за предоставяне на 39
безвъзмездна финансова помощ №  A 12-22-156/11.03.2014 г.. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „ Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Образец Приложение № 2

АДМ ИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника.........

2. Координати:
Адрес:.....................................

Телефон № ............................

Ф акс:......................................

E-m ail:....................................

3. Лице, представляващо участника:

(данни по документ за самоличност)

4. Лице за контакти:

(длъжност)

(трите имена)

Телефон/факс/е-mail:
(длъжност)

5. Банкова сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие в обществената

поръчка. 1BAN сметка..............................................

BIC код на банката.................................
Банка:........................................................
Г рад/клон/офис:......................................
Адрес на банката:...................................
титуляр на сметката..................................................................................................

Дата: Подпис и печат:

Този документ е създаден в рамките на проект .,Администрацията и гражданите -  една цел ",по Договор за предоставяне на 41
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „А дм инист рат ивен капацитет., съф инансирана от Европейския съю з чрез Европейския социален фонд.
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Приложение № 3

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ОБОРОТА ОТ УСЛУГИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 (ТРИ) ГОДИНИ (2011г., 2012г. и 2013г.)

Долуподписаният /т а / .................................................................................................................
С адрес ....................................................................................................................................... ,
притежаващ лична карта/документ за самоличност № ................................... , издадена на
.......................  о т ..................................... , в качеството ми н а ..........................................................
(длъжност или друго качество) н а ......................................................................................................
..........................  {наименование на участника) с  БУЛСТАТ/ЕИК ........................................ , с
адрес на управление................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

Представляваният от мен участник..........................................................................................
е реализирал следния оборот от услуги, сходни с предмета на обществената поръчка за 
последните три финансови години /2011,2012 и 201 Зг./

Година Общ оборот за годината
!в лева, без ДДС!

Оборот за годината от 
изпълнението на услуги, 

сходни с предмета на 
поръчката 

/в лева, без ДДС/
2011 г.
2012 г.
2013 г.

Общ оборот:

Настоящото декларирам във връзка с участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Провеждане на дейности по информация и публичност 
за реализиране на дейностите по проект „Администрацията и гражданите -  една цел”.

Известна мие предвидената в НК отговорност за неверни данни.

Дата:...................  ПОДПИС

ПЕЧАТ

(име и фамилия)

(качество на представляващия участника)

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел '.по Договор за предоставяне на 42
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма ,.Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Образец Приложение № 4.1.

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ, СХОДНИ С 
ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 

ТРИ ГОДИНИ, СЧИТАНО ДО КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Долуподписаният /т а / .................................................................................................................
с адрес ....................................................................................................................................... ,
притежаващ лична карта/документ за самоличност № ................................... , издадена на
.......................  о т ..................................... , в качеството ми н а ..........................................................
{длъжност или друго качество) н а ......................................................................................................
..........................  {наименование на участника) с БУЛСТАТ/ЕИК ........................................ , с
адрес на управление................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

Представляваният от мен участник..........................................................................................
е изпълнил следните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 
последните три години, считано до крайния срок за подаване на офертите:

№ №............, дата,
предмет на договора

Период на 
изпълнение

/от..„до..../

Възложител Стойност
на

договора

Процент на 
изпълнение 

на участника

Този документ е създаден в рамките на проект ..Администрацията и гражданите -  една цел“,по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма ..Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Настоящият списък подписвам във връзка с участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Провеждане на дейности по информация и публичност 
за реализиране на дейностите но проект „Администрацията и гражданите -  една цел”.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

Прилож ения: 1. Референция

Дата: ПОДПИС

ПЕЧАТ

(име и фамилия)

(качество на представляващия участника)

Образец Приложение № 4.2.

СПИСЪК НА ЕКИП ОТ КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ,

ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/та/ .................................................................................................................
с адрес ....................................................................................................................................... .
притежаващ лична карта/документ за самоличност № ................................... , издадена на

Този документ е създаден в рамките на проект .. Администрацията и гражданите -  една цел “.по Договор за предоставяне на 44
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г„ коит о се осъщ ест вява с ф инансоват а подкрепа на  Оперативна

програма ..Адм инист рат ивен капацитет., съф инансирана от  Европейския съю з чрез Европейския социален фонд.
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ДЕКЛАРИРАМ, че

За изпълнението на поръчката „Провеждане на дейности по информация и 
публичност за реализиране на дейностите по проект „Администрацията и гражданите 
-  една цел” ще отговарят следните експерти

№ Име, фамилия Позиция в 
екипа

Образование
Специалност

Специфичен
професионален
опит

Прилагам следните доказателства, удостоверяващи образованието, професионалния 
опит и квалификация на експертите (Автобиографии, копия от дипломи, трудови и/или 
служебни книжки, референции):

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за 
посочване на неверни данни.

Дата:........................2014г. Декларатор:

Този документ е създаден в рамките на проект „ Администрацията и гражданите -  една цел ",по Договор за предоставяне на 45
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г.. които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Образец Приложение № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2а и 5 от ЗОП

Долуподписаният/та/ .................................................................................................................
с адрес ....................................................................................................................................... ,
притежаващ лична карта/документ за самоличност № ................................... . издадена на
.......................  от ..................................... , в качеството ми на ..........................................................
(длъжност или друго качество) н а ......................................................................................................
.......................... (наименование па участника) с БУЛСТАТ/ЕИК.........................................., с
адрес на управление................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъждан /а/ с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - чл. 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една чел ", по Договор за предоставяне на 46
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния 
кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм виновен/виновна за неизпълнение на задължения по договор за обществена 
поръчка.

3. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 
поръчки.

Настоящата декларация подписвам във връзка с участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Провеждане на дейности по информация и публичност 
за реализиране на дейностите по проект „Администрацията и гражданите -  една цел”.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок 
от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на 
провеждане на обявената от Столична община -  Район “Слатина” открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е предвидената в ИК отговорност за неверни данни.

Дата:......... ДЕКЛАРАТОР:....................................
(подпис, печат)

Този документ е създаден в рамките на проект „ Администрацията и гражданите -  една цел ",по Договор за предоставяне на 47
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.20N  г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „ Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Образец Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1,3 и 4 и ал. 5 т. 2 от ЗОП

Долуподписаният/та/ .................................................................................................................
с адрес ....................................................................................................................................... ,
притежаващ лична карга/докуменг за самоличност № ................................... , издадена на
.......................  о т ..................................... , в качеството ми на ..........................................................
{длъжност или друго качество) н а ......................................................................................................
.......................... {наименование на участника) с  БУЛСТАТ/ЕИК.........................................., с
адрес на управление................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;
2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация 

или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
3. Представляваното от мен дружество не в открито производство по 

несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла 
на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в 
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел",по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма .. Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

48



Европейски съюз

* \ /
ОПАК. Експерти в действие Европейски социален фонд 

Инвестиции в хората

ЕСФ

когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил 
дейността си.

4. Представляваното от мен дружество няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, 
т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, в която 
се намира седалището на лицето, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за 
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен.

5. Представляваното от мен дружество няма наложено административно наказание за 
наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

6. Представляваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл.21 или 
чл.22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Настоящата декларация подписвам във връзка с участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Провеждане на дейности по информация и публичност 
за реализиране на дейностите но проект „Администрацията и гражданите -  една цел”.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок 
от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на 
провеждане на обявената от Столична община -  район “Слатина”открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

Дата: ДЕКЛАРАТОР:....................................
(подпис, печат)

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ", по Договор за предоставяне на 49
безвъзмездна финансова помощ №  А / 2-22-156/11.03.20I4 г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма ..А дм инист рат ивен капацитет., съф инансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Образец Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният/та/ .................................................................................................................
с адрес ....................................................................................................................................... ,
притежаващ лична карта/документ за самоличност № ................................... , издадена на
.......................  о т ..................................... , в качеството ми н а ..........................................................
(<длъжност или друго качество) н а ......................................................................................................
.......................... (наименование на участника) с БУЛСТАТ/ЕИК......................................... , с
адрес на управление................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм свързано лице с Възложителя (Кмета на Столична община -  район 
“Слатина”) или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла 
на §1, т.23а от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Настоящата декларация подписвам във връзка с участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Провеждане на дейности по информация и публичност 
за реализиране на дейностите по проект „Администрацията и гражданите -  една цел”.

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ", по Договор за предоставяне на 50
безвъзмездна финансова помощ №  A I2-22-156/11.03.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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ЕСФ
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Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок 
от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на 
провеждане на обявената от Столична община -  район “Слатина” открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

Дата: ДЕКЛАРАТОР:....................................
(подпис, печат)

Образец Приложение № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси 
по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и 
независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните

и Коезионния фондове на ЕС”

Долуподписаният /- ната/ ........................................................................................... в
качеството ми на ................................................... (управител или представител) на
.................................................................................................... (посочете наименованието на
участника) - в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на 
дейности по и н ф орм ац и я  и публичност за реализиране на дейностите по проект 
„Администрацията и гражданите -  една цел”, финансиран по Оперативна програма 
“Административен капацитет”, 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".

Този документ е създаден в рамките на проект „ Администрацията и гражданите -  една чел по Договор за предоставяне на 51
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Европейски социален фонд 

Инвестиции в хората

ЕСФ
Бьлгория

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ:

1. Участникът, когото представлявам не се представлява от лице, работещо на 
трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПАК 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.

2. Участникът, когото представлявам 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 ОПАК 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.

3. Лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган 
на ОПАК, 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, не притежава дялове от капитала на представлявания от мен участник.

4. Участникът, когото представлявам не е сключил договор за консултантски услуги 
с лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, 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.

5. Участникът, когото представлявам не се представлява от лице/лица, които 
членуват с право на глас или право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на 
Оперативна програма „Административен капацитет”, определени поименно в заповед на 
министъра на финансите, с последната актуална към момента на подаване на офертата от 
участника дата и няма такива лица, назначени на трудово правоотношение или на 
граждански договор.

Запознат съм, че Възложителят може едностранно да прекрати сключеният с избрания 
изпълнител договор, когато:

> изпълнителят сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или 
контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение 
в УО на ОПАК, докато заема съответната длъжност и една година след 
напускането й

> изпълнителят сключи договор за консултантски услуги с лице, работещо по 
трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК, докато заема 
съответната длъжност и една година след напускането й.

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ",по Договор за предоставяне на 52
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социазен фонд.



Европейски съюз
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ЕСФ

Дата: Декларатор: 
(подпис и печат)

Образец Приложение № 9
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

По чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП

Долуподписаният/та/ .................................................................................................................
с адрес ....................................................................................................................................... .
притежаващ лична карта/документ за самоличност № ................................... , издадена на
.......................  от ..................................... , в качеството ми на ..........................................................
(<длъжност или друго качество) н а ......................................................................................................
.......................... (наименование на участника) с  БУЛСТАТ/ЕИК........................................... с
адрес на управление................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. При изпълнение на обществената поръчка с предмет „Провеждане на 
дейности по информация и публичност за реализиране на дейностите по проект 
„Администрацията и гражданите -  една цел”, няма да ползвам/ще ползвам 
подизпълнител/и. (ненуж нот о се зачертава)

Подизпълнигелят/ите, който/коиго ще ползвам е/са:

(наименование на подизпълнителя/ите, Е  И К)

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ",по Договор за предоставяне на 53
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.20N  г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма ..Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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представляван от.
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(трите имена, Е Г Н )

в качеството си на

(длъжност)

2. процентът от общата стойност на поръчката, която ще се изпълнява от 
подизпълнителя/ите е ..............................................................................................................................

3. конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от
подизпълнителя/ите е ...............................................................................................................................

3. приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения 
подизпълнител/посочените подизпълнители (ненужното се зачертава) като за свои 
действия, бездействия и работа.

Дата:......... ДЕКЛАРАТОР:....................................
(подпис, печат)

Образец Приложение № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Долуподписаният/та/ .................................................................................................................
с адрес ....................................................................................................................................... .
притежаващ лична карта/документ за самоличност № ................................... , издадена на
.......................  о т ..................................... , в качеството ми на ..........................................................
(<длъжност или друго качество) н а ......................................................................................................
.......................... (наименование на участника) с БУЛСТАТ/ЕИК........................................... с
адрес на управление................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М ,  че:

1. (Аз лично/Представляваното от мен дружест во  (наименование на дружеството)) ще 
(участвам/участва) като подизпълнител на участника (наименование на участника), ако

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ", по Договор за предоставяне на 54
безвъзмездна ф инансова пом ощ  №  А 12-22-156/11.03.2014 г„ койт о се осъщ ест вява с ф инансоват а подкрепа на О перативна

програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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ЕСФ
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същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка е предмет: „Провеждане на 
дейности по информация и публичност за реализиране на дейностите по проект 
„Администрацията и гражданите -  една цел”. Видовете работи, които ще изпълнявам и 
дела на участието ми в обществената поръчка е:.......................

2. (Аз лично/Представляваното от мен дружест во) не (участвам/участва) в 
посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

Дата: ДЕКЛАРАТОР:....................................
(подпис, печат)

Образец Приложение №11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОГ1)

Долуподписаният/та/ .................................................................................................................
с адрес ....................................................................................................................................... ,
притежаващ лична карта/документ за самоличност № ................................... . издадена на
.......................  о т ..................................... , в качеството ми на ..........................................................
(<длъжност или друго качество) н а ......................................................................................................
.......................... (наименование на участника) с БУЛСТАТ/ЕИК........................................... с
адрес на управление................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Запознат съм с проекто-договора за изпълнение на поръчката и приемам всички 
клаузи в него.

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ‘ .по Договор за предоставяне на 55
безвъзмездна финансова помощ №  A 12-22-156/11.03.2014 г„ които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „ Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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2. Ако представляваното от мен дружество бъда определено за изпълнител на 
поръчката, ще подпиша договора в предложения вид.

Настоящата декларация подписвам във връзка с участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Провеждане на дейности по информация и публичност 
за реализиране на дейностите по проект „Администрацията и гражданите -  една цел”.

Дата:......... ДЕКЛАРАТОР:....................................
(подпис, печат)

Образец Приложение № 12

п р о е к т о - ДОГОВОР
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

Днес, ................. 2014 г. във връзка с проведена открита процедура за възлагане на
обществена поръчка, открита с Решение № ........ / ................год. на Столична община, и
необходимостта от органзиране и провеждане на обучения при изпълнението на проект 
„Провеждане на дейности по информация и публичност за реализиране на дейностите 
по проект „Администрацията и гражданите -  една цел”, рамките на договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А12-22-156/11.03.2014 г., Решение
№ ..........................  на Кмета на Столична община -  район „Слатина” в качеството му на
упълномощено лице на осн. чл. 8, ал. 2 от ЗОП с изрично пълномощно с per. № СО-КО-17- 
201/24.07.2014 г., за определяне на изпълнител на поръчката, между

1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес град София, ул. “Московска” № 33, БУЛСТАТ 
000696327, представлявана от Антоанета Давидова Апостолова, Кмет на СО - район 
"Слатина", в качеството му на упълномощено лице на осн. чл. 8, ал. 2 от ЗОП с изрично 
пълномощно с per. СО-КО-17-201/24.07.2014 г., от една страна, наричана по-долу за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2................................................................................................................................................................. .
БУЛСТАТ/ЕИК .................................... , със седалище и адрес на управление:

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ", по Договор за предоставяне на 56
безвъзмездна финансова помощ №  А / 2-22-156/11.03.2014 г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Административен капацитет., съфииансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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..................................................................................представлявано от .........

...................................................................  в качеството му/й на ...........
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи този договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу 
заплащане на цената за изпълнение на договора, да изпълни услуга с предмет 
„Организиране и провеждане на семинари за служителите от районната 
администрация на Столична община -  район „Слатина” по проект „Администрацията 
и гражданите -  една цел”, рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № А12-22-156/11.03.2014 г.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши следните дейности, които са 
свързани с предоставянето на услугата, предмет на договора:

2.1. ДЕЙНОСТ 1: Отпечатване на 1500 броя рекламни листовки по проект 
„Администрацията и гражданите -  една цел”;

2.2. ДЕЙНОСТ 2: Отпечатване на 1500 броя информационни дипляни;

2.3. ДЕЙНОСТ 3: Изработване на 1 брой информационна табела на проекта 
„Администрацията и гражданите -  една цел”;

2.4. ДЕЙНОСТ 4: Изработване и отпечатване на 5 броя рекламни транспаранти;

2.5. ДЕЙНОСТ 5: Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференция;
2.6. ДЕЙНОСТ 6: Изработване на 300 броя рекламни папки;

2.7. ДЕЙНОСТ 7: Изработване на 300 броя рекламни химикали.

Чл. 3. Обхвата и изискванията при организиране и провеждане на обученията са 
изчерпателно посочени в Техническата спецификация към документацията за участие, 
представляваща Приложение № 1 от настоящия договор.

И. СРОКОВЕ

Чл. 4.(1) Срокът за изпълнение на дейностите по договора е от датата на подписване 
до 31.01.2015г.

(2) Срокът на настоящия договор може да бъде продължаван единствено в 
хипотезата на чл. 43 от ЗОП.

III. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Този документ е създаден в рамките на проект .,Администрацията и гражданите -  една цел ",по Договор за предоставяне на 57
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Чл. 5.(1). Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на .............................................(............................ ) без ДДС,
............................................ (............................ ) с ДДС.

(2) Предложената обща цена по ал.1 включва всички разходи по изпълнение на 
предмета на обществената поръчка, включително разходи за мобилизация, хонорари на 
екипа по изпълнението и възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с 
работата на екипа на изпълнителя, разпечатване на доклади и анализи, транспорт и други 
присъщи разходи, както и непредвидени разходи и печалба и не подлежи на увеличение.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е 
единственото възнаграждение на дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. Цената на Договора не подлежи на 
промяна, освен в случаите по чл. 43 от ЗОП.

Чл. 6.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща Цената за изпълнение на договора в 30 
/тридесет/ дневен срок след представяне на фактура по одобрения от Възложителя 
окончателен доклад за дейностите по договора.

Плащане се превежда, само ако окончателният доклад на Изпълнителя бъде приет 
без възражение от Възложителя. В противен случай плащането се извършва след 
коригиране на установените недостатъци при изпълнението на договора в съответствие с 
указанията на Възложителя.

(2) Фактурите за извършване на плащания да се изготвят на български език, в 
съответствие със Закона за счетоводството.

(3) В описателната им част задължително следва да се впише следния текст:
„Разходът се извършва по проект „Администрацията и гражданите -  една цел”, по 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А 12-22-156/11.03.2014 г., 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Чл. 7. (1) Плащането на всички суми ще се извършва по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:.........................................................................
IBAN:.........................................................................
BIC:............................................................................

IV. ЕКИП НА КОНСУЛТАНТА

Чл.8. (1) За изпълнение на задълженията си по този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да поддържа екипа от експерти -  специалисти със съответната квалификация, 
правоспособност и опит, посочени в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Замяната на член от екипа е допустима след предварителното писмено съгласие 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на непредвидени обстоятелства (прекратяване на 
трудовото правоотношение, болест и др.), настъпили след подаване на Офертата на
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които възпрепятстват съответните лица да изпълняват пълноценно 
задълженията си, и само ако образованието, квалификацията и уменията на новите членове 
са еквивалентни или по-добри от тези в документацията за участие в процедурата.

(3) Всички разходи, възникнали поради замяна на член на екипа на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ1

Чл. 9. (1) За извършване на Дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 
да наема Подизпълнителите, посочени в офертата.

(2) Процентното участие на Подизпълнителите в Цената за изпълнение на Договора 
не може да бъде по-голямо от посоченото в офертата.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва частична или цялостна промяна на 
посочените Подизпълнители, както и да привлича нови подизпълнители, само след 
предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следните случаи:
1. при прекратяване от страна на подизпълнител на договора си с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при прекратяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на договора си с подизпълнител, когато 
подизпълнител не изпълнява точно задълженията си по договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. при прекратяване на договорното правоотношение между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнител, когато в хода на изпълнение на Договора се установи някое от 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,2 и 5 от ЗОП спрямо подизпълнител.

(4) При съгласуването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
доказателства, че за новия Подизпълнител не са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 
от ЗОП и се представят всички изискуеми документи.

(5) В 10-дневен срок от сключването на договор с Подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи копие от него на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) Сключването на договор с Подизпълнител не изменя задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на Подизпълнителя като за свои 
действия.

(8) В случай че ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ установи, че Подизпълнител не изпълнява 
възложените му дейности съгласно настоящия Договор, той може незабавно да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам да извърши тези работи или да предложи по реда на ал. 3 замяната 
на Подизпълнителя с друг Подизпълнител.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава:
(1) да заплати дължимата сума по определения в раздел III от настоящия договор 

начин и размер;

1 Този раздел се прилага само в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предвидил подизпълнител
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(2) да предоставя цялата необходима за изпълнението на договора непубликувана 
информация, свързана с дейността по осъществяване на услугата;

(3) да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оглед осъществяване на неговите 
задължения;

(4) да запази всички доказателства за провеждането на обученията за целите на 
последващ мониторинг.

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да дава писмени предписания на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато в хода на работата установи недостатъци и неточности. Такива 
предписания той може да даде и след приемането и преглеждането на междинен или 
окончателен доклад.
(2) В предписанията задължително се указва срок в рамките, на който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да проведе изисканите действия с цел коригиране на установени недостатъци и 
неточности. Срокът следва да бъде не по-малък от 5 (пет) дни.
(3) Предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Неизпълнението им е основание за търсене на отговорност за вреди и за прекратяване на 
договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 12. За осъществяване на правомощията си по предходната разпоредба, както и за 
установяване на факти относно изпълнението на дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да изисква справки (вкл. снимков материал) и всякаква 
друга необходима информация, както и да извършва инспекции на място.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не превежда окончателно плащане, ако бъдат 
установени пропуски в изпълнението на възложените дейности по междинния/ респ. 
окончателния доклад на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай плащането се извършва само 
след коригиране на установените недостатъци при изпълнението на договора в 
съответствие с указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите, предмет на 
настоящия договор в съответствие с организацията и начина за осъществяване на 
дейностите, съгласно представената техническа оферта(Приложение №2) и Техническата 
спецификация (Приложение №1).

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни качествено възложената работа, 
с дължимата грижа, ефективност и добросъвестност, съгласно най-добрата професионална 
практика.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи в договорения срок резултатите 
от своята дейност, както и да спазва всички други междинни срокове, посочени в 
настоящия договор.

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
регламентиран достъп до всички материали и документи във връзка с договора, през всички 
етапи на работа по предмета на договора.

(2) При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено или неточно 
изпълнение в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен да ги отстрани за своя 
сметка, в рамките на срока, указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява документи и снимки/видео, 
на извършените от него дейности във връзка с отчитането и доказването на извършените от 
него дейности пред Възложителя

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да предоставя на трети физически или 
юридически лица получените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изходни данни и информация, без 
изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и във връзка с извършената 
работа за времето на действие на този договор и до пет години след този момент.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да изпълни всички дейности по настоящия договор добросъвестно и качествено, 

в уговорените обхват и срокове и при спазване на условията, посочени в договора, 
Техническите спецификации и законовите изисквания.

(2) Да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
за изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите 
мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на 
изпълнение на договора.

(4) Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички очаквани или наскоро влезли в сила 
промени на законодателството, които имат отношение към изпълнението на договора и да 
предлага най-добрите условия за неговата работа с оглед нормативните промени.

(5) Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, 
както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква 
или може да предизвика подобен конфликт.

(6) Да спазва изискванията на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ с per. №№А 12-22-156/11.03.2014 по Оперативна програма „Административен 
капацитет”, които са относими към неговата дейност.

(7) Да предприеме всички необходими стъпки за оповестяване на факта, че проектът 
се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна 
програма „Административен капацитет”. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в 
съответствие с Указанията за информация и публичност по ОПАК и с изискванията на 
Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.

(8) Да подържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна, и точна 
счетоводна и друга отчетна документация във връзка с извършваните дейности по 
настоящия договор.

(9) Да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в 
изпълнението за своя сметка.

(10) Да оказва съдействие на Управляващия орган, националните и европейските 
съдебни, одитни и контролни органи, включително на Сертифициращия орган по 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, на Българския съвет за 
координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на 
Европейските общности (AFCOS), на Европейската комисия, както и на Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) и външни одигори, извършващи проверки, за 
изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното 
законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури достъп до
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помещения и до всички документи и бази данни, свързани с изпълнението на възложените 
дейности.

(11) Да изпълнява, в указания срок, мерките и препоръките, съдържащи се в 
докладите от проверки на място.

(12) Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на възникнали проблеми при 
изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване, както и за 
необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(13) Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на 
установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(14) Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или 
служебна поверителна информация, кояго му е станала известна при изпълнението на този 
договор, без предварително да е получил за това писмено съгласие от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко 
лице от екипа си и от подизпълнителите.

(15) Да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта в 
съответствие с чл. 90 от Регламент № 1083/2006 г.

(16) След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 
материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с 
дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези 
документи и материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без 
изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(17) Да предложи замяна на експерт по своя инициатива в следните случаи:
а) при смърт на експерта;
б) при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна 
неработоспособност на експерта;
в) при необходимост от замяна на ключовия експерт поради причини, които не зависят от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (например оставка, придобито право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст и др.);
г) когато ключовия експерт бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление 
от общ характер.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.20. Мониторингът и оценяването на изпълнението на договора ще се основава на 
резултати от периодични срещи за отчитане на напредъка по постигането на очакваните 
резултати и целите на проекта.

Чл.21. (1) В двуседмичен срок от подписването на договора изпълнителят се 
задължава да представи на възложителя Встъпителен доклад, който да съдържа 
предложение за изпълнение на дейностите по настоящия договор

В срок от пет работни дни ог представянето им Възложителят е длъжен да ги одобри 
или да даде указания за тяхната промяна. В случай, че Възложителят одобри докладите в 5- 
дневния срок се съставя констативен протокол за качественото изпълнение на предмета на

Този документ е създаден в рамките на проект „ Администрацията и гражданите -  една цел '.по Договор за предоставяне на 62
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договора, подписан от оторизираните представители на страните по договора, което е 
основание за плащане от Възложителя на Изпълнителя на съответното обучение.

(2) Когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или 
бъдат констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемането на 
изработеното до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в 
протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на 
Изпълнителя. Възложителят е длъжен в 5-дневен срок писмено да уведоми Изпълнителя за 
установените недостатъци. В случай, че в определения срок Изпълнителят не отстрани 
недостатъците, Възложителят може да ги отстрани сам за негова сметка или да иска 
съразмерно намаление на цената.

Чл. 22. Изпълнителят се задължава да представи Окончателен доклад с обобщение 
на изпълнението на договора, съдъжащ обобщена оценка на изготвените материали и 
проведените конференции.

IX. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Чл. 23. Приемането на резултатите от дейностите по възложената работа по чл. 2, ще 
се извършва с констативен протокол за качественото изпълнение, подписан от 
оторизираните представители на страните по договора, което е основание за плащане от 
Възложителя на Изпълнителя .

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за 
изпълнение в размер на 4 (четири) на сто от стойността на договора, под формата на 
парична сума или банкова гаранция, като документът за гаранцията се представя преди 
сключването на договора.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от не по-малко от 
30 дни (тридесет) дни след след изтичане на срока на договора.

(3) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него.

XI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 25. При забавено изпълнение на дейностите по чл.2 за всяка една отделна 
дейност, предмет на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка 
в размер на 0,1% върху стойността на съответната дейност за всеки ден закъснение, но не 
повече от 20 % от общата стойност на договора.

Чл. 26. (1) При лошо или частично изпълнение на задълженията по раздел VI за 
всяка една дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 500 лева (петстотин 
лева) за всяко от обученията.

Този документ е създаден в рамките на проект ,, Администрацията и гражданите -  една цел",по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма ..Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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(2) Посочената по-горе неустойка се дължи и при забавено, лошо или частично 
изпълнение на препоръка или указание, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ приспада начислените по чл. 25 и 26 неустойки от 
Цената за изпълнение на договора, дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този дог овор.

Чл. 28. Вземанията за вреди, надхвърлящи размера на неустойката се събират по 
общия исков ред.

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.29. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 
си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от 
страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 
информирала другата страна за възникването й.

Чл. 30. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми незабавно другата страна при настъпване на непреодолимата сила.

Чл. 31. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Чл. 32. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнението на договора.

Чл. 33. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. Настоящият договор се прекратява с изпълнение на задълженията от 
страните.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с 
отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след 
изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за 
изпълнение, ще счита Договорът за прекратен.

Чл. 36. Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ едностранно без предизвестие 
в следните случаи:

(1) при нарушения на изискванията за избягване на конфликт на интереси;
(2) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности и на българската 
държава, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора

(3) при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
(4) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
(5) при системно неизпълнение на задължения по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
(6) при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

по този договор
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XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 37. Договорът се сключва на основание одобрено финансиране по Оперативна 
програма „Административен капацитет

Чл. 38. Счетоводните документи се изготвят и оформят съгласно разпоредбите на 
Закона за счетоводството.

Чл. 39. Разходите, извършени във връзка с изпълнението на договора трябва да 
отговарят на правилата за допустимост съгласно ПМС №62/ 21.03.2007 г. и изискванията на 
Оперативна програма „Административен капацитет”

Чл. 40. При финансовото отчитане на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да 
представи документите за всеки обект поотделно.

Чл. 41. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
българското законодателство.

Чл. 42. Този договор влиза в сила от датата на подписването му.
Чл. 43. Кореспонденцията, свързана с изпълнението на настоящия договор, е в 

писмена форма и следва да бъде изпращана на следните адреси:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:..............................

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ...............................
При необходимост кореспонденцията може да се осъществява по телефон, факс и др.

Чл. 44. Всички съобщения по настоящия договор, отправени от едната до другата 
страна се считат връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се считат връчени и в случай, 
че има промяна в седалището и адреса на управление на всяка една от страните, ако тя не е 
уведомила писмено другата страна за промяната.

Чл. 45. Всички документи във връзка с изпълнението на този договор се издават на 
български език.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра -  два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Като неразделна част от договора да се счита:
Приложение 1: Техническа спецификация
Приложение 2: Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Приложение 3: Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Образец Приложение № 13

До Кмета на Район “Слатина”
Столична община
град София, бул. „Шипченски проход” № 67

(наименование на участника) ,
регистрирано.........................................................................................................................................

(данни за регистрацията на участника)
представлявано о т ...............................................................................................................................
(трите имена) в качеството на.................................................................................. (длъжност или
друго качество)с БУЛСТАТ/ЕИК .............................. , регистрация по ДДС:
............................... , със седалище и адрес на управление
......................................................................................................................, адрес за кореспонденция:
......................................................................................................... , телефон за контакт
............................ , ф акс........................, електронна пощ а...............................

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
за изпълнение на поръчката

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
“Провеждане на дейности по информация и публичност за реализиране на дейностите 
по проект „Администрацията и гражданите -  една цел“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие в процедурата, проекта на 
договора и условията за изпълнение, ние Ви представяме нашето техническо предложение 
за изпълнение на поръчката, както следва:

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ", по Договор за предоставяне на 6 6
безвъзмездна финансова помощ № А 12-22-156/11.03.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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1. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от 
Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Приемаме да изпълним поръчката в съответствие с „Техническата спецификация” 
на Възложителя.

3. Приемаме да изпълним поръчката в срок до 31.01.2015г.
4. Предлагаме срок за организиране на публичните събития и изготвяне на 

информационните материали в календарни дни, включващ времето от получаване на 
заявка от възложителя за организиране на събитието до датата на писмено уведомяване на 
възложителя за организираното събитие - ..............................................календарни дни.

5. Декларираме, че няма да разгласяваме узнаването на факти, сведения и други 
документи, които са ни предоставени като информация от Възложителя по повод участието 
ни в настоящата обществена поръчка.

Дата: ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една чел ‘‘.по Договор за предоставяне на 67
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Образец Приложение № 14

До Кмета на Район “Слатина”
Столична община
град София, бул. „Шипченски проход” № 67

{наименование на участника),
регистрирано.........................................................................................................................................

{данни за регистрацията на участника)
представлявано о т ...............................................................................................................................
{трите имена) в качеството на.................................................................................. {длъжност wiu
друго качество)с БУЛСТАТ/ЕИК ..............................., регистрация по ДДС:
............................... , със седалище и адрес на управление
......................................................................................................................, адрес за кореспонденция:
......................................................................................................... , телефон за контакт
............................ , ф акс........................, електронна пощ а...............................

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашата ценова оферта за участие в открита процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Провеждане на дейности по информация 
и публичност за реализиране на дейностите по проект „Администрацията и 
гражданите -  една цел“.

Този документ е създаден в рамките на проект „ Администрацията и гражданите -  една цел ",по Договор за предоставяне на 68
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма .. Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Цената за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: ....... /лв./ без ДДС и
............../лв./ с ДДС

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията за образуване 
на предлаганата цена, посочени в документацията.

II. Ценовата оферта е формирана както следва:

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ДЕЙНОСТТА

БРОЙКИ
Прогнозна 
стойност в 

лв. без 
ДДС

Прогнозна 
стойност в 

лв. с 
ДДС

1 Отпечатване на рекламни листовки 1500

2 Отпечатване на информационни 
дипляни

1500

3 Изработване на информационна табела 1

4 Изработване и отпечатване на 
рекламни транспаранти

5

5 Изработване на рекламни химикали 300

6 . Изработване на рекламни папки 300

7 Организиранеи и провеждане на 
встъпителна и заключителна 

пресконференция
По 1

8 Обща стойност

Европейски съюз

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна, като включва всички разходи по 
изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително разходи за мобилизация, 
хонорари на екипа по изпълнението и възнаграждения, социални и здравни плащания, 
свързани с работата на екипа на изпълнителя, разпечатване на доклади и анализи, транспорт 
и други присъщи разходи, както и непредвидени разходи и печалба и не подлежи на 
увеличение.

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и 
по реда на проекта на договор.

4. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, чието предложение е с 20 
на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите 
оферти, ще трябва да докаже как е постигнал тази цена съгласно чл. 70 от ЗОП.

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ",по Договор за предоставяне на 69
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Инвестиции в хората

ЕСФ
Бългория

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закопа за обществените поръчки

{наименование на участника),
регистрирано.........................................................................................................................................

{данни за регистрацията на участника)
представлявано о т ...............................................................................................................................
{трите имена) в качеството на.................................................................................. {длъжност или
друго качеството. БУЛСТАТ/ЕИК ............................. , регистрация по ДДС:
............................... , със седалище и адрес на управление
....................................................................................................................... адрес за кореспонденция:
......................................................................................................... , телефон за контакт
............................ , ф акс........................, електронна пощ а...............................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При определяне на предлаганата от
.......................................................................................................................................[наименование на
участ}шка/подизпълнителя] цена е спазено изискването за минимална цена на труда и 
условията на труд, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
обществените поръчки, включително са спазени изискванията за закрила на заетостта.

Настоящата декларация подписвам във връзка с участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: “Провеждане на дейности по информация и публичност 
за реализиране на дейностите по проект „Администрацията и гражданите -  една цел“.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Този документ е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите -  една цел ",по Договор за предоставяне на 70
безвъзмездна финансова помощ №  А 12-22-156/11.03.2014 г„ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма „Административен капацитет., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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