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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, уя. Леге 4 

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

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
□  11роект па обявление 
£<] Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФ ОРМ АЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя:
Поделение:
Изходящ номер: 12 00-105 от дата 24/07/2014 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Столична община

ул. "Московска" №33
Г рад
София

1 ющенски код
1000

Държава
Република
България

За контакти
Столична община - район 
"Слатина"

Телефон
02 8720174

Лице за контакти
Мануела Димитрова
Електронна поща
info@so-slatina.org

Факс
02 8701173

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя (URL):

Адрес на профила на купувача (URL): 
www.so-slatina.org
Допълнителна информация може да бъде получена на: 

[^Съгласно 1.1)
ОДруго: моля, попълнете Приложение А.1_______

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

^Съгласно 1.1)
D Друго: моля, попълнете Приложение A.I1____________________________________

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: 
Съгласно 1.1)

□  Др>то : моля, попълнете Приложение А.111_______________
1.2) Вид па цъзложнтсли п основни денност/и:

П  Министерство или друг държавен орган. ^Обществени услуги
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включително техни регионални или □  Отбрана
мест! т I юд ра здел е н и я 1 1 Обществен ред и сигурност

□  l 1ационална агенция/служба □  Околна среда
1X1 Регионален или местен орган □  Икономическа и финансова дейност
□  Регионална или местна агенция/служба ПЗдравеопазване
□  l 1убличноправна организация □  Настаняване/жилищно строителство и
ПЕвропейска институция/агенция или места за отдих и култу ра

между на род на ор га низания □  Социал на закрила
□Друго (моля, уточнете): □  Отдих, култура и религия

1 1 Образование
□Друго (моля, уточнете):

Възложителят възлага обществена норъ 
възложи'тел/н

жа от името на друг/и Да □  He 1X1

РАЗДЕЛ II: О БЕК Т НА ОБЩ ЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
11.1) Описание___________________________________________
11.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„Провеждане на дейности по информация и публичност за 
реализиране дейностите по проект „„Администрацията и гражданите 

една цел", съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с per. номер А 12-22-156/11.03.2014 г. по 
приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", 
подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна 
администрация, бюджетна линия BG051P0002/12/2 . 2 . -07, финансиран 
по Оперативна програма "Административен капацитет", 
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд
11.1.2) Обект mi поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката илн 
услугата
(Изберете само един обект -  строителство, доставки или услуги, който съответства на 
конкретния предмет на вашата поръчка)

□  (a) Строителство □  (б) Доставки 1X1 (в) Услуги
□  Изграждане
□  l 1роектиране и 

изпълнение
□  Изпълнение с каквито и 

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

1 11 юкупка 
□Лизинг
□  Наем
□  Покупка на изплащане 
1 1 Комбинация от

изброените

Категория услуга No 13 
(Относно категориите 
услуги 1-27, моля вижте 
11риложения 2 и 3 от ЗОИ)

Място на изпълнение на 
строителството

Място ма изпълнение на 
доставката

Място на изпълнение на 
услугата
на територията на 
град София
код NUTS: BG41 1код NUTS: код NUTS:

11.1.3) Настоящото обявление е за
К1 Възлагаме на обществена поръчка 1 1 Създава не на динамична система за

доставки (ДСД)
□  Сключване на рамково споразумение
11.1.4) Информации относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

□  Рамково споразумение с няколко ПРамково споразумение с един
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изпъл н ител и изпъл н ител
Брой: или (когато е приложимо)
максимален брой на участниците в
предвиденото рамково споразумение_________
Срок на рамковото споразумение:
Срок в години:___ или в месеци: __
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целим срок на рамковото споразумение (когато 
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): _Валута:
и диот :________до ____  Валута:
Честота и стойност на поръчки те, които ще бъдат възложени (ако еа известни):

11.1.5) Кратко описание на поръчката:
Предмета на поръчката обхваща следните дейности по информация и 
публичност:
1. Отпечатване на 1500 броя рекламни листовки по проект 
„Администрацията и гражданите - една цел";
2. Отпечатване на 1500 броя информационни дипляни;
3. Изработване на 1 брой информационна табела на проекта 
„Администрацията и гражданите - една цел";
4. Изработване и отпечатване на 5 броя рекламни транспаранти;
5. Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференция;
6. Изработване на 300 броя рекламни папки;
7. Изработване на 300 броя рекламни химикали.
11.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Оси. код Дои. код (когато е приложимо)
Оси. предмет 22460000
Дон. предмети 79341000 

79952000
11.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да СИ Не ЕЗ 
(СРА) на Световната търговска организация
11.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да СИ Не £3
позиции използвайте Приложение 1> толкова пъти, кол кого е броят на 
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
СИсамо за една обособена [~~|за една или повече I Iза всички обособени

позиция обособени позиции позиции
11.1.9) Ще бъдат приемани варианти Да □  He IE1
И.2) Количество или обем на поръчката
II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, 
когаго е приложимо)
Предмета на поръчката включва дейности по информация 
публичност, а именно:

и

1. Организиране на встъпителна пресконференция - за 
на началото на проекта /за 40 души/;
2. Организиране на заключителна пресконференция - за

оповестяване
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оповестяване на резултатите от проекта /за 40 души/ ;
3. Подготовка и изработване на информационни материали:
3.1. 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. Изработване на 300 броя рекламни папки;
3.6. Изработване на 300 броя рекламни химикали.
11рогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 7375 Валута: BGN
или от: до Валута:

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

Да □  Не

Опции се предвижда да се използват:
след: месеца или: ________дни от сключване на договора (ако е известно]
>рой на възможните повторения (ако има такива): или: между

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след:_______ месеца или : дни от сключване на договора
11.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: или дни
или
начална дата_ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението 31/01 /2015 дд/мм/гггг

(от сключване на договора)

РАЗДЕЛ III: Ю РИДИЧЕСКА, ИКОНОМ ИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
111.1) Условия, свързани е изпълнението иа поръчката_______________________________
111.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие в обществената поръчка е в размер на 70 
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.Гаранцията за изпълнение на договора за обществена 
поръчка е в размер на 4% от общата цена по договора за 
обществената поръчка без ДДС.Валидността на гаранцията за 
изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция е 30 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.
И двата вида гаранции се представят в оригинал, в една от 
следните форми: а)депозит на парична сума по следната банкова 
сметка на Столична община - район "Слатина": IBAN:
BG76SOMB9130 3317815701, BIC: SOMBBGSF , Обслужваща банка: 
„Общинска банка" АД; б) банкова гаранция, издадена в полза на 
Възложителя. Участниците в процедурата и иопределения за 
изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и 
съответно гаранцията за изпълнение на договора за обществена 
поръчка. Ако участникът/Изпълнителя избере да предостави банкова
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гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и 
изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят 
заяви, че участникът/Изпълнителят не е изпълнил свое 
задължение.Банковите разходи по откриването и поддържането на 
гаранциите са за сметка на участника, съответно Изпълнителя. 
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли в него. 
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.Възложителят освобождава гаранциите за участие в 
процедурата съгласно чл. 62 от ЗОП.
111.1.2) Условия н начин на финансиране и плащане и/нли препратка към 
съответните разпоредби, кои го ги уреждат:
Обществената поръчка се финансира 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, 
съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с per. №: А12-22-156/11.03.2014 г. за 
финансиране на дейностите включени в проект с наименование 
"Администрацията и гражданите - една цел", съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.Редът и условията 
за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената 
поръчка са определени в договора за възлагане на обществена 
поръчка, а именно: Възложителят изплаща цената за изпълнение на 
договора 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 е необходимо 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 „Администрация 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 № А12-22-156/11.03.2014 г., който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд".
111.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 
изпълнител, е обединение па физически и/или юридически лица (когато е 
приложимо):
Възложителят с оглед на предоставената му възможност в чл. 25, 
ал.З, т.2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на 
юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е 
обединение от физически и/или юридически лица.
111.1.4) Други особени условни (когато е приложимо) Да П  Не КЗ
Ако да, опишете ги:
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111.2) Условни м\ участие___________________________________________________________
111.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването 
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
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,адрес и лице за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес. 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" , плик № 2 "Предложение за 
изпълнение на поръчката" и плик № 3 "Предлагана цена".1. В плик 
№ 1 се поставят следните документи:1.1. Списък на документите, 
съдържащи се в офертата, подписан от
участника;1.2.Административни сведения за участника;1.3.Заверено 
копие на документ за регистрация или документ/декларация, 
съдържаща 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. При участник чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения се прилага 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 невписани в Търговския регистър. В 
тези случаи ь списъка на документите се посочва „не се прилага, 
съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР". 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 за регистрация или документ/декларация 
се представя за всеки от тях;1.4.Когато участникът е обединение, 
се представя документ, подписан от лицата в обединението, в 
който задължително се посочва представляващият;1.5.Документ за 
гаранция за участие;1.6.Документи за икономическото и 
финансовото състояние;1.7.Документи за техническите възможности
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и/или квалификация;1.8.Декларации за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.
47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал.

2, т . 2а и 5, чл.
5 т. 2, чл. 4 7 ал. 5

които ще участват
:те и дела на

тяхното участие;1.9.Декларация от всеки от подизпълнителите 
относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката;
1.10.Декларация за приемане на условията в проекта на 
договор;1.11.Декларация по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП.2. В Плик № 2 
трябва да се съдържа техническото предложение за изпълнение на 
поръчката 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/.3. Плик № 3 с надпис 
"Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 
участника.Наличието на обстоятелства по чл.47,ал.2,т.1,2а,3,4 и 
5 води до отстраняване на участника

111.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:

За доказване на икономическото 
и финансовото си състояние 
участниците представят следните 
документи:
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. 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

Минимални изисквания (когато е 
приложимо):
Участниците в процедурата 
трябва да отговарят на следното 
минимално изискване за 
икономическо и финансово 
състояние:
1. Реализиран оборот за 
последните 3 (три) години 
(2011, 2012 и 201Зг.) 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.
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участникът е учреден или е 
започнал дейността си.
3. Когато участникът предвижда 
участие на подизпълнители, 
документите посочени по-горе 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 
посочени по-горе 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.
111.2.3) Технически възможности__________ ________________________________________

Минимални изисквания (когато с 
приложимо):
Участник в процедурата трябва 
да отговаря на следните 
минимални изисквания за 
технически възможности и 
квалификация:
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);
2. Участникът трябва да има на 
разположение за целия срок на

Изискуеми документи и информация:

За доказване на техническите 
възможности и квалификацията си 
участниците представят следните 
документи:
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
2. За всеки от договорите по 
точка 1 участникът трябва да 
представи референции 
(препоръки) за добро 
изпълнение, издадени от 
възложителите по съответните 
договори.От информацията в
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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/
3. Списък на екип от 
експерти,придружен с 
автобиографиите им,Декларация 
за разположение на експерт и 
приложени доказателства за 
квалификация и професионален 
опит.Документите, 
удостоверяващи образованието, 
професионалната квалификация и 
опит на лицата сага)копия от 
дипломи за завършено 
образование, удостоверения и 
други;б)списък за наличния 
състав, декларация и други, 
удостоверяващи професионалния 
опит на лицата; в)препоръки и 
референции, издадени на 
предложените експерти (от други 
работодатели, ако имат такива). 
4.Заверено от участника копие 
от удостоверение за внедрена 
система за качество или 
еквивалентен документ 
Б.Когато участникът предвижда 
участие на подизпълнители, 
документите по т. 3 се 
представят за всеки от тях, а 
изискванията към тях се 
прилагат съобразно вида и дела 
на тяхното участие. 
б.Когато участникът е 
обединение, което не е 
юридическо лице, документите 
по т.З. 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,

изпълнение на поръчката екип от 
експерти, притежаващи 
необходимата професионална 
квалификация и опит, 
съответстващи на спецификата на 
поръчката, пряко ангажирани за 
изпълнението на услугата:
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. 
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.
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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.
III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да EH Не X

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

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

1П.З) Специфични условна при обществени поръчки та услуги
Ш.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да □  Не X

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

Да □  He X

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV. 1) Рид процедура______
1V.1.1) Рид процедура_____________________________________________

X  Открита
I I Ограничена
□  Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

□  Договаряне Има вече избрани кандидати: Да I_1 Не 1_I
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните 
кандидати в раздел VI. 3) Допълнителна информация

□  Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

□  Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на брои на кандидатите, конто ще бъдат поканени да 
представят оферти или да участват и договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура па договаряне и състезателен диалог)
брой
или минимален брой и (когато е приложимо) максимален брой
Критерии за ограничаване броя кандидатите:

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на Да □  Не □
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен
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диалог). В процедурата ще се използват етани за постепенно 
шшаливане на брои на обсъжданите предложения или на 
договаряните оферги.
1V.2) Критерий за оценка на офертите______________________________________________
1V.2.1) Критерии за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)__________________________________________________
ЕЗ най-ниска цена 
или

□  икономически най-изгодна оферта при
□  посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна 

тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната 
тежест не е възможно поради очевидни причини)

□  показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за 
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ

_____Показатели________________________________________________________ Тежест
IV.2.2) Ще се използва електронен търг Да □  He й
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

1V.3) Административна информации_________________________________________
IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложители (когато е 
приложимо)

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

□  Предварително обявление за OII □Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: от

□  Други предишни публикации (когато е приложимо)________________________________
1V.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и 
допълнителни документи) (е изключение на динамична система на доставки) или на 
описателен документ (мри състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 06/09/2014 дд/мм/гггг___________________________________________ Час: 1 7:00
Платими документи Д а й  Не □
Ако да, цена (в цифри): 8 Валута: BGN 
Условия и начин за плащане:
Документацията може да бъде изпратена на всяко лице, поискало 
това, като цената за нейното отпечатване и размножаване следва 
да бъде преведена по сметка на Столична община - район "Слатина" 
IBAN: BG76SOMB91303317815701, BIC: SOMBBGSF, Обслужваща банка: 
"Общинска банка" АД. Изпращането на документацията до лицето 
става посредством куриерска фирма.Разходите по спедиторската 
услуга са за сметка на лицето, поискало изпращане на 
документацията.
IV.3.4) Срок за получаване па оферти или заявления за участие
Дата: 16/09/2014 дд/мм/гггг___________________________________________ Час: 1 7:00
IV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на 
оферги или за участие и договаряне или в диалог (ако е извсстно)(о1 ранпчена
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процедура, процедура па договаряне и състезателен диалог)
Дата: дд/мм/гггг______
IV.3.6) Език/ци, на който/копто могат да бъдат изготвени офертите или заявленията 
за участие
□ es D da П ет (Hen (Hit D lt Щмт D pe D sk D fi
□cs Q de D el D fr D ev D iiu O ne D pt D sl D sv
Друг: Български__________________________________________________________________
IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата:___ дд/мм/гггг
или в месеци: ________ или дни: I 80 (от крайния срок за получаване на оферти)_________
1V.3.8) Условия нрп отваряне на офертите
Дата: 19/09/2014 дд/мм/гггг Час: 14:00
Място (когаго е приложимо): Административната сграда па Столична община - район 
"Слатина", гр. София, бул. Шипченски проход" № 67
Лица, които могат да присъстват пра отварянето на офертите (когаго Да Не СИ 
е приложимо)
Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОИ "Отварянето на офертите е публично
и на него могат да присъстват участниците в процедурата или 
техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване 
на режима за достъп до сградата на СО-район "Слатина". 
Присъстващите лица вписват имената си и се подписват в изготвен 
от комисията списък, удостоверяващ тяхното
присъствие.Представителите на участниците,които не са законни 
представители следва да представят изрично пълномощно, ексемпляр 
от което (в оригинал или заверено от лицето копие) следва да 
бъде оставен на комисията.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________________
VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когаго е Да EU Не Е] 
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

VE2) Поръчката е свързана е проект и/или програма, финансирана от Да 1X1 Не СИ 
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:
Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма 
„Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз 
чрез Европейски социален фонд, приоритетна ос II „Управление на 
човешките ресурси", подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна 
държавна администрация", Бюджетна линия: BG051РОО02/12/2.2-07, 
съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с per. № А12-22-156/11.03.2014 г. за финансиране 
на дейностите, включени в проект с наименование „Администрацията 
и гражданите - една цел"
V1.3) Допълнителна информация (кога го е приложимо)

VI.4) Процедури но обжалване
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V1.4.1) Орган, който отговаря за процедурите но обжалване
0(|) и циално н а и м енован ие
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град
София

1 ющенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadminOcpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL): 
http://www.epe.bg
Орган, който отговаря за процедурата но медиация (когато е приложимо)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.4.2) Подаване на жалби (моли, попълнете раздел VI.4.2 ИЛИ при необходимост
раздел VI.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване па жалби:
Жалба може да подава всяко заинтересовано лице, съгласно чл. 
120, ал. 5, т. 1 от ЗОП
VI.4.3) Служба, o i кои го може да бъде получена информации относно подаването на 
жалби
Оф и ци а л но най м е н о ва 11 и е

Адрес

Г рад Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 25/07/2014 дд/мм/гггг
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