European Territorial Cooperation Programme “Greece ‐ Bulgaria 2007‐2013”
The Programme is co‐funded by the ERDF and by national funds of the participating countries
Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007‐2013”
Програмата е съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави

Проект "Съвместна туристическа инициатива/JTI‐TARGET", одобрен за финансиране по
оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „ Гърция‐България 2007‐
2013” съгласно сключен Договор № B2.12.01/20.03.2012

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от
Закона за обществените поръчки с предмет:

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ ЗА
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОБЩОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ОБЛАСТИТЕ
ИЗТОЧНА МАКЕДОНИЯ И ТРАКИЯ, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СМОЛЯН”
Общи условия:
Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са
съгласно Глава осма „а” на Закон за обществените поръчки.
Участниците следва да отговарят на следните минимални изисквания:
1. Общият оборот на участника за последните три финансово приключили години трябва
да бъде не по малък от 100 000 (сто хиляди) лева.
2. През предходните 3 (три) години, считано от крайния срок за представяне на оферти,
участникът да е изпълнил поне 1 (един) договор с предмет, сходен с предмета на поръчката.
Сходен означава договор за провеждане на рекламни кампании.
Описание на критериите за оценка на офертите:
Определеният критерий за оценка на предложенията е “икономически най-изгодна
оферта”. Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са
следните:
(П1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
изискванията на Възложителя, заложени в Техническото задание – експертна оценка.
(П2) Предложена от участника цена в лева без ДДС
Относителна тежест на показателите за оценяване:
(П1) = 80 точки, максимална стойност
(П2) = 20 точки, максимална стойност
Подробно описание на критериите е дадено в Методика за оценка на офертите.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:
(КО) = (П1)+ (П2);
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КО има максимална стойност 100 точки.
На първо място се класира участникът събрал най-много точки КО.
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до
третия знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи
една оферта, е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената
комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока
оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни,
за икономически най-изгодна се приема тази оферта, която е получила повече точни за оценка
на техническото предложение. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя
за изпълнител на обществената поръчка.
Стойност на поръчката
Стойността на поръчката се определя в лева без включен ДДС. Максималната стойност
на поръчката е 55 006,80 (петдесет и пет хиляди и шест лева и 80 стотинки) без ДДС.
Схема на плащане
Възложителят извършва плащане съгласно условията на проекта на договор
(Приложение № 3).
1. Първо плащане в размер на 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение,
платимо в срок 10 (десет) работни дни, след представяне и одобряване на подробен
встъпителен доклад и оригинал на данъчна фактура, съдържащ всички реквизити съгласно
българското законодателство и текста „Разходът е по Проект "Съвместна туристическа
инициатива / JTI-TARGET", по Оперативна програма за Европейско териториално
сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”, Договор № В2.12.01/ 20.03.2012г.”.
2. Окончателно плащане в размер на 80% (осемдесет на сто) от стойността на договора,
се извършва в 20-дневен срок след двустранно подписан приемо-предавателен протокол за
одобрен без забележки окончателен доклад за изпълнение на договора и оригинал на данъчна
фактура, съдържащ всички реквизити съгласно българското законодателство и текста
„Разходът е по Проект "Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET", по
оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „България-Гърция
2007-2013”, Договор № В2.12.01/ 20.03.2012г.”.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:
В офертата си участникът представя следните документи:
1. Административни сведения за участника (Образец № 1);
2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП –
попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец
(Образец № 2);
3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – подписва се
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и се подпечатва приложения към настоящата документация образец (Образец № 3);
4. Декларация за информация за оборота (Образец № 4);
Съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП - заверени от участника копия на Годишните отчети за
приходи и разходи за последните три финансово приключели години (в зависимост от датата,
на която участникът е учреден или е започнал дейността си), оформен съгласно Закона за
счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни
юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото
законодателство на страната, където са установени. Участниците в процедурата могат да не
прилагат горепосочените документи, на основание чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския
регистър, когато същите са вписани в Търговския регистър. В случай, че документите са
достъпни/видими чрез електронната страница на Търговския регистър, това обстоятелство
следва да се отбележи под таблицата. Документите да бъдат заверени от лицето,
представляващо участника с гриф „Вярно с оригинала”. В случай, че участникът участва като
обединение и/или ползва подизпълнители документите се представят от всеки член на
обединението поотделно и/или от всеки от подизпълнителите.
5. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката,

изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертите
(Образец № 5);
6. Техническо предложение (Образец № 6);
7. Ценово предложение (Образец № 7);

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА ОФЕРТАТА:
1. Офертата се представя окомплектована в запечатан непрозрачен плик;
2. На плика с офертата участника отбелязва наименованието на предмета на
обществената поръчка „ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА ОБЩОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ОБЛАСТИТЕ ИЗТОЧНА МАКЕДОНИЯ И
ТРАКИЯ, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И СМОЛЯН”, актуален адрес и наименование на
участника;
3. Копия на документи, приложени към офертата се представят от участника с гриф
„Вярно с оригинала” и заверени с подпис и мокър печат на представителя на участника;
4. Техническото предложение и Ценовото предложение се представят в отделни,
запечатани и непрозрачни пликове, поставени в общия плик с останалата документация.
5. Техническото предложение се изготвя по Образец № 6.
6. Участникът може да подава само едно предложение.
7. Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за
получаване на офертите.
8. Ценовото предложение се подготвя по Образец № 7.
9. Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС.
10. Цените за изпълнение на поръчката трябва да включат всички преки и непреки
разходи, които участникът ще извърши за изпълнението на поръчката.
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11. Възложителят извършва плащане съгласно условията на проекта на договор
(Приложение № 3) към поканата за участие в процедурата.

Място и срок за подаване на офертите:
1. Офертата се подава в Деловодството на Областната администрация Кърджали –
гр. Кърджали, бул. „България” № 41, от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден, не по-късно от
деня и часа, посочени в публичната покана.
2. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът
посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Сключване на договор:
1. Договор за изпълнение на горецитираната обществена поръчка ще се сключи с
класирания на първо място участник, а при отказ Възложителя може да предложи на участника,
класиран на второ място.
2. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи,
издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал.1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

4

