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Приложение №1

УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Осъществяване на дейности по информация и
публичност”по проект „Реконструкция , обновяване и
оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко
Търново“ с цел преструктуриране в Медицински
център“по Оперативна програма „Регионално развитие
2007-2013” по приоритетна ос 4 „Местно развитие и
сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни
инвестиции”, схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011
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2013 г.
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Предмет на услугата „Осъществяване на дейности по информация и публичност”по
проект „Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град
Малко Търново“ с цел преструктуриране в Медицински център“по Оперативна програма
„Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество,
операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции”, схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011
2. Възложител:Община Малко Търново, гр. Малко Търново - 8162, област Бургас, ул.
"Малкотърновска комуна" № 3, ЕИК: 000057086, ИН по ЗДДС BG 000057086, представлявана от
Илиян Янчев - кмет на община Малко Търново, тел.: 00359 5952 30 21, факс: 00359 5952 31 28
3. Цели на услугата:
Обща цел: Изработване иразпространение на информация и публичност по проект
„Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ-ЕООД град Малко Търново“
с цел преструктуриранер в „Медицински център““ съгласно изискванията на Оперативна
програма „Регионално развитие 2007-2013“
Специфична цел: Подпомагане на дейността на възложителя при изработване и
разпространение на информация и публичност чрез:
 Изработка на постоянни обяснителни табели - 2 броя
 Изработка на билборд - 1 брой
 Подготовка и публикуване на прссъобщения в печатните и електронните медии - 4
броя
 Мултимедийни презентации на пресконференции - 2 броя
 Организиране на пресконференции - 2 броя
 Изработка на банер - 1 брой
 Подготовка и отпечатване на листовки - 500 броя.
4. Обща информация за проекта:
Основна цел на проекта е да се създаде съвременен и модерен общински медицински център,
като по този начин се осигури подходяща, ефективна и отговаряща на нуждите здравна
инфраструктура в Община Малко Търново.
Горепосочената цел е в напълно съответствие и с основната идея, залегнала в Операция 4.1 на
Приоритетна ос 4 от Оперативна Програма „Регионално развитие 2007-2013“, а именно „да се
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подобрят услугите в областта на здравеопазването чрез обновяване на свързаната в тях
инфраструктура за подпомагане на местното развитие чрез реализация на важни и полезни
дребномащабни инвестиции“.
5. Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е 3830.00 лева без ДДС,образувана
чрез задаване на максимална прогнозна стойност в бюджета на проекта.
Недопустимо е:
 разделянето на поръчката на отделни елементи, съответно подаването на оферта само за
отделни услуги;
 надхвърляне на максималната стойност на поръчката. Такава оферта ще се счита за
изготвена в противоречие с обявените от Възложителя в поканата условия и няма да бъде
оценявана.
6. Подробно описание на задълженията на бъдещия изпълнител:
6.1. Да извърши възложените работи с грижата на добър търговец,качествено и в съответствие с
действащото българско законодателство, техническото задание и предложението за изпълнение
на поръчката;
6.2. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с
извършваните дейности по т.1;
6.3. Да положи необходимата грижа за качествено изпълнение на дейностите, като се стреми
изпълнението да бъде извършено по най-високите стандарти на професионална компетентност,
етичност и почтеност;
6.4. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко
приемливо време до изпълнението, за извършване на проверки и даване на предписание за
изпълнението;
6.5. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора,
през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от
него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и
да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са
придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с
препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен
това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е
предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на
изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания;
6.6. Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с
необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от публични изявления
относно характера на проекта и дейността, която извършва, ако не е изрично упълномощен от
Този документ е създаден в рамките на проект "Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛЕООД град Малко Търново“ с цел преструктуриране в „Медицински център““, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

Оперативнапрограма “Регионалноразвитие” 2007-2013
ИнвестирамевъвВашетобъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално
развитие и
от държавния бюджет на Република България
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по
настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е
начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е
необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни;
6.7. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички формуляри и/или
други документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в
изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези формуляри и
документи, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното писмено
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6.8. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за
предприетите мерки за тяхното разрешаване;
6.9. Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти,
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата,
Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез
разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да
извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното,
счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на
проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на
оперативната програма;
6.10. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
6.11. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти,
финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” (ОПРР);
6.12. 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 по сметка: IBAN: BG70UNCR70003207531372; BIC:
UNCRBGSF; Банка: „Уникредит Булбанк”АД – клон Малко Търново.
6.13. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и
за предприетите мерки за тяхното разрешаване.
6.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за съхранение на документацията за
проекта, определени в договора за безвъзмездна финансово помощ.
6.15. Да издава фактури на Възложителя, като се съобрази с изискванията му за форма и
съдържание. Фактурите ще се издават в български лева. Всички фактури и други
разходооправдателни документи се посочва наименованието на оперативната програма, предмета
и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, предмета на поръчката и номера на
договора;
6.16. Да информира своевременно Възложителя за настъпването на обстоятелства, които могат да
бъдат определени като непреодолима сила;
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6.17. Да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното
законодателство във връзка с изпълнението на договора за обществена поръчка.
7. Срокове за изпълнение:
7.1.Срокът за изпълнение започва от сключване на договора за обществената поръчка по
процедурата и приключва с цялостното изпълнение на последното задължение, съобразно
настоящото Техническо задание, но не по-късно от 25.10.2014 г.
8. Място на изпълнение на предмета на договора: Място на изпълнение на поръчката – гр.
Малко Търново,Община Малко Търново, както и офисите на избрания изпълнител.
9. Резултати, които трябва да постигне изпълнителят:
1.
Основният резултат, който трябва да постигне изпълнителят по този договор, е
предоставяне на услуги по разпространение на информация и публичност, включващи:
Изработка на постоянни обяснителни табели - 2 броя
Изработка на билборд - 1 брой
Подготовка и публикуване на прссъобщения в печатните и електронните медии - 4 броя
Мултимедийни презентации на пресконференции - 2 броя
Организиране на пресконференции - 2 броя
Изработка на банер - 1 брой
Подготовка и отпечатване на листовки - 500 броя.
2.
Качествено подготвени и одобрени от Възложителя информационни материали,
публикации и събития;
3.
Информационни материали, публикации и събития, изработени съгласно изискванията на
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.
10. Изисквания за съдържанието на офертите
Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените към поканата образци.
Офертата задължително трябва да съдържа:
10.1. Данни за лицето, което прави предложението – Административни и юридически сведения
–приложение №8;
10.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от
Закона за търговския регистър или Удостоверение за актуално състояние;
10.3. Предложение за изпълнение на поръчката и срок на нейната валидност – приложение № 4;
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Оферти на участници, които не отговарят на посочените изисквания, не отразяват изцяло
нормативната уредба и изискванията на ОП „Регионално развитие 2007-2013“ ще бъдат
отстранявани от по-нататъшно участие.
10.4. Ценово предложение–приложение №5, поставено в отделен, запечатан непрозрачен плик,
който от своя страна се поставя с общия плик за представяне на офертата;
10.5. Декларация по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП - приложение №6 за общия оборот и оборота от
дейности, сходни с предмета на поръчка за предходните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.) в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си и отчет за
приходите и разходите за предходните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.) и/или декларация, че
същите са публикувани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията;
Участникът трябва да е реализирал общ оборот от услуги за последните 3 (три) години (2009 г.,
2010 г. и 2011 г.), не по-малко от 7600 (седем хиляди и шестстотин) лева без ДДС в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Участникът трябва да е реализирал оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката
(предоставяне на услуги за разпространение на информация и публичност) за последните 3 (три)
години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), не по-малко от 3800 (три хиляди и осемстотин) лева без ДДС в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
10.6.Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП–приложение № 7 с изпълнени от Участника
договори с предмет, сходен с предмета на поръчката (предоставяне на услуги за
разпространение на информация и публичност) за последните 3 години (2009г., 2010г. и
2011г.),в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си,
приключили към датата на подаване на офертата, придружен от препоръки за добро изпълнение;
Участникът трябва да е изпълнил за предходните 3 (три) години, поне 2 договора със сходен
предмет (предоставяне на услуги за разпространение на информация и публичност),придружени
от препоръки за добро изпълнение.
10.7.Декларация за приемане клаузите на договора - Приложение №9.
10.8. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника, свободен текст.
Липсата, на който и да било от изброените документи по-горе ще води до
отстраняване на участника от процедурата.
11. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни, от крайния срок за
получаване на офертите.
12. Критерий за оценка на офертите:
Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”.
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Забележка: 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 ще изиска
от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Когато участникът не
представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не
са обективни, комисията ще предложи участника за отстраняване от процедурата.
13. Изисквания за оформяне на офертата:
Документите и данните в офертите се подписват само от лицата с представителни функции или
упълномощени за това лица, с представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение
на такива функции.
Офертата се подава на български език.
14. Окомплектоване и подаване на офертата
Офертата се подава в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от
упълномощен от него представител или по пощата или по куриер. Върху плика се посочва
наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или
електронен адрес. На плика се записва:
Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с
предмет:„Осъществяване на дейности по информация и публичност” по проект
„Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко
Търново“ с цел преструктуриране в Медицински център“.
Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок.
Разходите за подаване на офертата са за негова сметка.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се
издава документ.
Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са
представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.
15. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката
Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от Комисия, назначена от
възложителя. Пликовете се отварят по реда на тяхното постъпване и се проверява дали съдържат
всички необходими документи.
Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и ги съпоставя с изискуемите от
Възложителя документи. Оценяват се само допуснатите оферти.
Протоколът на комисията се представя на Възложителя за утвърждаване.
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С определения изпълнител се сключва писмен договор. При сключване на договор, определеният
изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.
5 от ЗОП.
16. Място и срок на подаване на офертите
Участниците подават офертите си на адрес: гр. Малко Търново, ул. «Малкотърновска комуна»
№3, Общински център за информация и обслужване на граждани на Община Малко Търново до
17:00 часа на 04.02.2013г.
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