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Приложение №1 

 
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
 
 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична 
покана за услуга с предмет: „Подготовка на тръжни документации за възлагане на  
обществени поръчки по реда на ЗОП 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 

 

І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 
Изготвяне    на           тръжни    документации    за    възлагане    на    обществени    поръчки,  

необходими   за   изпъление   на   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, съгласно Техническото задание на Възложителя. 
 

 

ІІ. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

Мястото за изпълнение на поръчката е Община Малко Търново. 

 

ІІІ. ПРОГНОЗНА  СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА.  
Прогнозната стойност на поръчката е до 15 000,00 /петнадесет хиляди/ лева без ДДС 

или 18 000,00 / осемнадесет хиляди/ лева с ДДС.  
Участник предложил цена по-висока от прогнозната стойност на поръчката ще бъде 

отстранен от участие в процедурата. 
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IV. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:  
Участникът трябва да разполага с квалифициран екип от експерти, в 

съответствие с приложимите нормативни и други изисквания към предмета на настоящата 
поръчка. Участникът следва да осигури ключови експерти и персонал, които да отговарят 
на изискванията за образование, опит и професионална квалификация, както следва: 

 
- Ключов експерт № 1 – Ръководител на 

екипа Изисквания:  
Квалификация и умения: 

 
Висше образование с образователно-квалификационна степен „Юрист”. 
Професионален опит:  
-Най-малко 5 години професионален опит по специалността или в областта на 
предоставяне на консултантски услуги за проекти, финансирани от 
предприсъединителни и следприсъединителни европейски фондове или еквивалентни 
програми, или в областта на консултантски услуги в сферата на обществените поръчки, 
след придобиването на образованието; 

 
- Ключов експерт № 2 – строителен инженер 

Изисквания:  
Квалификация и умения:  

-Висше образование с образователно-квалификационна степен „Строителен инженер” или 
еквивалентна;  

Професионален опит:  
-Най-малко 3 години професионален опит по специалността или в областта на предоставяне 
на консултантски услуги за проекти, финансирани от предприсъединителни и 
следприсъединителни европейски фондове или еквивалентни програми след придобиването 
на образованието; 

 
- Ключов експерт № 3 – консултант със специалност “медицинска техника” 

и/или „медицинска апаратура”  
Изисквания:  

Квалификация и умения:  
Висше образование инженер по”Електроника и автоматика” със специализация 
„Медицинска техника” и/или специалист по „Медицинска апаратура” с доказана 
професионална квалификация или подобна специалност.  
Професионален опит: 

 
-Най-малко 3 години професионален опит в сферата на производство, монтаж и/или 
поддръжка на медицинска техника. 
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Документи, с които се доказват:  
Декларация, съдържаща списък на квалифицирания екип от експерти, който ще бъде 

ангажиран с обществената поръчка /Приложение №5/; Професионални автобиографии на 
квалифицирания персонал, който ще бъде ангажиран с обществената поръчка 
/Приложение №6/, придружена от Декларация за ангажираност /Приложение№ 7/ и 
дипломи за придобита образователна степен, и/или удостоверения за квалификация, 
сертификати за придобита квалификация, и копия от трудова служебна или осигурителна 
книжка и /или граждански договори, и/или референции и/ или препоръки и други 
документи; 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

 
1. В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени услуги, 

свързани с разработване на документации за участие в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция , обновяване 
 
и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново“ с цел 
преструктуриране в Медицински център“.  

При подготовката на документацията Изпълнителят трябва да се позовава на ЗОП, 
ППЗОП и подзаконовите документи като се съобразява с изискванията, указанията и 
условията на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Изготвената 
документация трябва да има задължително минимално съдържание, съгласно изискванията 
на чл.28 от ЗОП. 
 

 Документацията не трябва да съдържа условия или изисквания, които да дават 

предимство или необосновано да ограничават участието на лица в обществените поръчки. 

 
 Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, не трябва да се включват 

като показатели за оценка на офертите на участниците. 
 

 Документацията трябва да съдържа обективни и недискриминационни 
критерии и правила за подбор. 
 

 Обхватът на информацията и документите, които се изискват трябва да са 
съобразени и да съответстват на сложността на предмета и стойността на съответната 
обществената поръчка. 

 Изпълнителя изготвя и представя документацията на Възложителя на хартиен 
и електронен носител /CD или флаш памет/.  

2. Всяка оферта задължително следва да съдържа:  
2.1. Предложение за изпълнение на поръчката – приложение №3 
2.2. Ценово предложение - приложение №4  
2.3. Ако участника е юридическо лице трябва да представи:   

- Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, 
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър   

Ако участника е физическо лице: 
-Копие от документ за самоличност; 
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2.4. Декларация съдържаща списък на квалифицирания екип от експерти, който ще 

бъде ангажиран с обществената поръчка – приложение №5.   
2.5. Професионални автобиографии на квалифицирания екип от експерти, който ще 

бъде ангажиран с обществената поръчка – приложение №6.   
2.6. Декларация за ангажираност - приложение №7.   
2.7. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП – приложение №8 
2.8. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП – приложение №9 2.9. 
Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - приложение №10 
2.10. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - №11 /ако е приложимо/  
2.11 . Административни сведения – приложение № 12 2. 12 . Списък на док 
ументите съдържащи се в офертата подписан от  

участника.  
Когато участника предвижда участие на подизпълнители док уме нтите по т . 2.3 .,2 

.4. ,2. 7, 2. 8. се представят за всеки от тях , а изискванията към тях се прилагат съобразно 
вида и дела на тяхното участие.  

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, док 

ументите по т .2. 3, 2 .7. и 2. 8. се пред ставят за всяко физическо или юриическо лице 

включено в обединението . Док ументите пот .2 .4. се представят само за участниците, чрез 

които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 

 
Липсата, на който и да било от изброените документи по-горе ще води до 

отстраняване на участника от процедурата.  
3. Срокът на договора е до приключване на последната процедура по избор на 

изпълнител по ЗОП и сключване на договор със същия. 
 

4. Срок на валидност на офертата – 40 /четиридесет/ календарни дни от крайния срок 
за получаване на офертите. Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е 
времето, през което учасниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

 

VІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА. 

 
Класирането на кандидатите ще се извърши на база икономически най-

изгодна оферта. Оценката включва следните показатели: 
 

КО= Ц + Ср. 

Ц-цена Ср.- 

срок 

Формула: 

Цена: 
 

Ц = (Цмин/Ц уч)x 40 
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където Цмин - е най-ниската предложена цена за извършване на услугата от 

участник 
 

Цуч.– предложената цена за извършване на услугата от оценявания участник 

Ср=( С1 + С2 + С3 + С4 + С5 + С6) x 10 
 

С1- е посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по 
първата изготвена поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С2- е посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по 
втората изготвена поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С3- е посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по 
третата изготвена поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С4- е посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по 
четвъртата изготвена поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С5- е посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по петата 
изготвена поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С6- е посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по 
шестата изготвена поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С1 = С1мин/С1уч. 

където 
 

С1 мин - е минималния посочен срок в календарни дни за изготвяне на 
документация по първата поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С1 – посочения срок от оценявания участник в календарни дни за изготвяне 
на документация по първата поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С2 = С1мин/С2уч. 

където 
 

С2 мин - е минималния посочен срок в календарни дни за изготвяне на 
документация по втората поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С2 – посочения срок от оценявания участник в календарни дни за изготвяне 
на документация по втората поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С3 = С3мин/С3уч. 

където 
 

С3мин - е минималния посочен срок в календарни дни за изготвяне на 
документация по третата поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
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С3 – посочения срок от оценявания участник в календарни дни за изготвяне 

на документация по третата поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С4 = С4мин/С4уч. 

където 
 

С4мин - е минималния посочен срок в календарни дни за изготвяне на 
документация по четвъртата поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С4 – посочения срок от оценявания участник в календарни дни за изготвяне на 
документация по четвъртата поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С5 = С5мин/С5уч. 

където 
 

С5 мин - е минималния посочен срок в календарни дни за изготвяне на 
документация по петата поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С5 – посочения срок от оценявания участник в календарни дни за изготвяне 
на документация по петата поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С6 = С6мин/С6уч. 

където 
 

С6 мин - е минималния посочен срок в календарни дни за изготвяне на 
документация по петата поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

С6 – посочения срок от оценявания участник в календарни дни за изготвяне на 
документация по петата поръчка посочена в таблицата от техническото задание. 
 

На първо място се класира участника с най-голям брой точки, като 
максимално възможен брой е 100 точки. 
 

Ако първите в класирането участници са получили равен брой точки, на първо 
място се класира участника предложил най-ниска цена за извършване на услугата. 
 

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, комисята 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. 
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VІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ. 

 
7.1. В настоящата обществена поръчка могат да участват като подават оферти всички 

български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни 
обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и 
обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие.  

7.2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват 
споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата 
обществена поръчка, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие 
и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за 
която се обединяват.  

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:  
7.2.1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за 

изпълнението на договора по настоящата обществената поръчка; 
 

7.2.2. поне един от членовете в Обединението е упълномощен да задължава, да получава 
указания за и от името на всеки член на обединението, носи отговорност за изпълнението на 
договора, включително плащанията по него. 
 

7.2.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 
изпълнение на договора. 
 

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 
обединението за целите на поръчката.  

Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата и за 
целия период на действие на договора, освен при възникване на обективни и/или нормативни 
основания, налагащи член на Обединението да се откаже от участието си в него, съответно – 
от изпълнението на дейностите по настоящата поръчка, включени в обхвата на договора.  

В случай, че избраният изпълнител е Обединение от физически и/или юридически лица, 
преди сключването на договора за изпълнение е длъжен да регистрира обединението като 
отделно юридическо лице.  

7.3.Участник, който участва като подизпълнител няма право да подава самостоятелна 
оферта.  

7.4.Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал 
или заверено от кандидата копие с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно 
изискванията на възложителя към конкретните документи.  

7.5. Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод на 
български език, а документът по т.2.3. се представя в официален превод.  

7.6. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика 
с офертата. 
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7.7.  Цялостната  оферта  се  представя  в  запечатан  непрозрачен  плик  от  кандидата 

лично  или  от  упълномощен  от  него  представител, или   по пощата  с  препоръчано  писмо  с 

обратна  разписка,  или  с  куриер.  Върху  плика кандидата  посочва  адрес  на  възложителя, 

наименование  на  процедурата,  наименование на  участника  и  адрес  за  кореспонденция, 

телефон, факс.   

Офертата  се   представя   на   адрес:  Общински  център  за  информация и  обслужване  на 

граждани  на  Община  Малко  Търново,  с  адрес:  гр.  Малко  Търново,    ул.  «Малкотърновска 

комуна» №3.    
7.8. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на  
приносителя се издава документ.      

7.9.  Възложителят  не приема за  участие  в  процедурата  и връща незабавно  на 

участниците  оферти,  коита са   представени   след  изтичане на  крйния  срок  за  получаване 

или в незапечатан или скъсан плик.      

Краен   срок   за   подаване   на предложенията не по-късно   от 17.00   часа   на  
04.12.2012 год..  

Представената оферта трябва да съдържа всички документи, посочени в публичната 
покана. 
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