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Проект № DIR510211621-6-50   

"Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново" 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на 

документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  

официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, 
представлявано от Министерството на околната среда и водите. 

 

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез 

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

 
 

Приложение  №1 
 
 
 

 

УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
 

В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ: 

 
 
 
 

„Дейности по информираност и  публичност на проект :   "Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" 

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 Подобряване 

и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на 

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." 
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І. ОБЩИ УКАЗАНИЯ. 

 

1. Участник в процедурата за възлагане на тази обществена поръчка може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 
възложителя условия. Участниците са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в тази 
документация, включително поканата за обществената поръчка и техническото задание. 

3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Варианти на оферта не се 
приемат. 

4. Всеки участник поема всички разходи във връзка с подготовката и представянето на офертата си. 
Възложителят в никакъв случай няма да носи отговорност или да дължи тези разходи, независимо от 
провеждането и изхода на процедурата по възлагане на обществената поръчка. 

5. С представяне на оферта за участие в тази процедура участникът приема изцяло, без каквито и да е 
възражения и ограничения условията, предвидени в тази документация за участие, включително условията на 
проекта на договор за обществената поръчка. 

6. Всички документи, представени от участника с офертата, трябва да бъдат в срока на тяхната 
валидност, когато такава е изрично посочена в тях. 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. 

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на 
условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото 
прилагане, и на обявените изисквания от Възложителя в тази документация (предварително обявени условия). 

2. Не могат да участват в процедурата участници: 
1) при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от 

Допълнителните разпоредби на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в Община Малко Търново – декларира се на етап сключване на договор; 

2) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси – декларира се на етап сключване на договор; 

3) по отношение на които са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на 
Европейските общности; 

4) по отношение на които са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските 
общности; 

5) на които е наложено наказание на основание на чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските 
общности.” 

 
 
3. Възложителят 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. 
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4. Участниците следва да отговарят на минималните изисквания (критерии за подбор) за икономическо 

и финансово състояние и за технически възможности, посочени в следващия раздел ІІІ. 
 
ІІІ. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.  
 
А. Общи положения. 
1. Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, документите, които са на чужд език, се представят и в 
превод. 

При представянето на каталози, рекламни брошури, продуктови спецификации и др. информационни 
материали, които са на чужд език, следва да са придружени от превод на български език. 

 
2. Всяко копие на документ следва да бъде заверено на всяка страница от представляващия участника 

или от упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно чрез поставяне на надпис 
„Вярно с оригинала“, собственоръчен подпис със син цвят и свеж печат.  

 
3. Участникът следва да представи оферта за целия обем на поръчката.  
 
4. Офертата се подписва от представляващия участника или от упълномощено от него лице с изрично 

нотариално заверено пълномощно. В този случай пълномощното се прилага към офертата. 
 
5. В офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции. 
 
6. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в документацията за участие в тази 

процедура, и да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и указанията на тяхната 
подготовка. Образците са задължителни за участниците. 

 
 
Б. Всяка оферта следва да съдържа: 
1.Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №4 . Срокът на  валидност на офертата 

следва да бъде  не по – малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата, на която изтича срокът 
за получаване на оферти, посочен в поканата за тази обществена поръчка. Участници, чиито оферти са с по-
кратък срок на валидност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.  

2. Документи за юридически статус: 
Участникът представя копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно 

чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато е юридическо лице или едноличен търговец, или копие от 
документа за самоличност, когато е физическо лице.  

3. Доказателства за икономическото и финансовото състояние: 
Участникът представя следните документи: 
1) Декларация за общия оборот  и за  оборота  от услуги, сходен с предмета на настояшата поръчка за 

последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 
започнал дейността си -  Приложение №10 .  

 
Минимални изисквания (критерии за подбор): 
-  участникът да е реализирал общ оборот за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) от минимум  

30 000 лв. (тридесет хиляди лева) и  сходен  оборот от услуги, които са предмет на поръчката  за последните три 
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години (2009, 2010 и 2011 г.) от минимум  16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева), . Тези минимални изисквания се 
доказват с декларация  за общия оборот  и за  оборота  от услуги, сходен с предмета на настоящата поръчка – 
Приложение №10 .  Под оборот от дейности сходни с предмета на поръчката се разбират обороти от изработка 
на  информационни табели, билбордове ,  печатни, промоционални материали, рекламни материали/брошури, 
дипляни/; организиране на публични събития -  официални церемонии, пресконференции и др. 

4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: 
Участникът представя следните документи: 
1) Декларация - списък на основните договори за услуги  с предмет, аналогичен на предмета на 

настоящата поръчка - изпълнени през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) , включително стойностите, 
датите и получателите - Приложение №11, придружен от препоръки за добро изпълнение;  

 
2) Декларация - списък на ключовите експерти с необходимите квалификация и опит за ефективно 

изпълнение на обществената поръчка – Приложение №12, придружен от  професионални  автобиографии – 
Приложение        № 16, копия от дипломи, документи , доказващи наличието на трудов или служебен опит, и 
др. и декларация за съгласие за участие като ключов експерт  – Приложение №9  

 
Минимални изисквания (критерии за подбор): 
1) участникът да е изпълнил поне един договор за услуга   с предмет, аналогичен на предмета на 

настоящата поръчка, придружен от препоръка за добро изпълнение, за последните 3 (три) години ( 2009, 2010 
или 2011 г.); – съгласно списъка на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години – 
Приложение №11.  
 

2) участникът да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ минимум следните 
експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата 
на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата:  

 
а) Ръководител на екипа, експерт в областта  на публичните комуникации и/или връзки с 

обществеността -  който да осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на 
обществената поръчка.  

Изисквания за образование, квалификация и опит: висше образование, образователно-
квалификационна степен „магистър” в областта на журналистиката, масовите комуникации, връзки с 
обществеността, реклама или еквивалентна, придобита в чужбина; най-малко 3 години опит в провеждането на 
рекламни кампании, включващи организиране на пресконференции и/или официални церемонии и/или семинари 
и/или кръгли маси, медийно отразяване и други подобни. 

 
б) Експерт дизайн и предпечатна подготовка, който да осъществява изработването и/или отпечатването 

на печатни материали, брошури, билбордове и др.  
Изисквания за образование, квалификация и опит : висше образование, образователно-

квалификационна степен „бакалавър” в областта на журналистиката, масовите комуникации, връзки с 
обществеността, реклама или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на 
посочените области; най-малко 3 години опит в организирането на рекламни кампании и/или подготовката, 
изработването и/или отпечатването на печатни материали, брошури, билбордове и др. 

в)  Експерт организиране на събития 
Изисквания за образование, квалификация и опит : Образователно-квалификационна степен – 

„бакалавър” - икономика, връзки с обществеността, публична администрация или еквивалентна образователна 
степен, придобита в чужбина; Професионален опит - минимум 1 година опит в организиране и провеждане на 
публични събития (пресконференции, семинари и други);  
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Експертният състав на Изпълнителя ще изпълнява всички необходими организационни, технически и 

други функции по организацията и изпълнението на мерките за публичност и информация. 
Изпълнителят следва да осигури присъствието на минимум на един свой отговорен представител – 

ключов експерт по време на организацията и провеждането на всяко едно събитие, както и да осъществява 
необходимите за точно изпълнение на задълженията си по договора за обществената поръчка посещения на 
място в Община Малко Търново, включително с оглед подготовката на печатните и презентационните 
материали. 

  
 5. Ценово предложение (предлагана цена) за изпълнение на поръчката – Приложение №5 
  6. Декларация за приемане клаузите на договора - Приложение №6. 

  7.  Декларация за липса на обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за 
общия бюджет на Европейските общности  - Приложение №7. 
                 8.  Декларация 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” – Приложение №8. 
 9.  Административни сведения -  Приложение №13. 
 10.Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за 
обществените поръчки - Приложение №14. 
 11.  Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение №15 /ако е приложимо/. 

 12. Списък на документите съдържащи се в  офертата п одписан от участника.   
 

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

 
ІV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА: 

 
1. Ценовото предложение се представя  в отделен запечатан плик, поставен в плика с офертата. 
2.Офертите следва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик от представляващия участника 

или от упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се изписва „ОФЕРТА” и се посочва предмета на поръчката, 
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.  

3.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които 
са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан или скъсан плик.  
 4. Участниците подават офертите си на адрес: 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 02.01.2013 г. 

5. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или 
оттегли офертата си. 

6. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако 
не я подаде отново до изтичане на срока за подаване на оферти. 

 
7. 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)". 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

№BG161PO005/10/2.10/06/21 

 

Европейски съюз 

Кохезионен фонд 

Проект № DIR510211621-6-50   

"Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново" 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на 

документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  

официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, 
представлявано от Министерството на околната среда и водите. 

 

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез 

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

8. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на 
постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава 
документ. 
 
  V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 
 Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. 
 

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. 

 
VІ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА. 
 
Предложената цена следва да бъде в лева без включен ДДС и не следва да надвишава сумата 

предвидена по проекта – 16 450,00 лв.без ДДС.  
 

 Забележка:  Предложената цена за изпълнение на поръчката не може да бъде по-ниска от              
10 000,00 лв. без ДДС  и по-висока от 16 450,00 лв. без ДДС.  Участник,  предложил цена по-ниска от                    
10 000,00 лв. без ДДС  и по-висока от 16 450,00 лв. без ДДС ще бъде отстранен от участие в процедурата. 
 


