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ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: СДРУЖЕНИЕ „ СЦЕНА НА ВЕКОВЕТЕ”  

Адрес: ул. „Бачо Киро” №9, вх.г, ап.3 

 

 

Град: Велико Търново  Пощенски 

код: 5000 

Държава: България  

За контакти:  

Лице/а за контакт: Тихомир Тодоров 
Телефон:  

0888 93 52 43 

Електронна поща: kinov@abv.bg 

 

Факс: 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

 

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 

 

x  юридическо лице с нестопанска цел 

моля, уточнете): 

 

 

 

 

 

места за отдих и култура 

 

 

 

 търговска дейност 

моля, уточнете): Дейност на 
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други организации с нестопанска цел, 

некласифицирани другаде 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката 

или услугата 

УСЛУГА 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ИГРИ ЗА 100 ДЕЦА ПО 50 

ОТ РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ 

“PLAY ON! For Sport, For Friendship, For Life” MIS ETC 900” ( „ИГРАЙ! ЗА 

СПОРТА, ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО, ЗА ЖИВОТА”) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 

съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 

 

(а) Строителство               (б) Доставки                   

 

(в) Услуги   x                 

 

 

 

 изпълнение 

 

 

реконструкция 

 

-монтажни 

работи 

 

 

 

 

 

 

 

оборудване 

 

изброените 

 

снете) 

……………........................

............................................ 

Категория услуга:№ 27 

 

Други услуги – организиране 

и провеждане на спортни 

игри  

 

(вж. приложение № 3 към 

чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки) 

Място на изпълнение на 

строителството: 

________________________ 

________________________ 

Място на изпълнение на 

доставка: 

______________________ 

______________________ 

Място на изпълнение на 

услугата: 

 

гр. Велико Търново 
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код NUTS: BG321 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  

В рамките на проект Играй! За спорта, за приятелството”, част от проект № 2(4i)-3.3-21 

„PLAY ON! For sport, For friendship, For life” - MIS ETC 900, финансиран по Програмата 

за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 е предвидено 

организирането и провеждането на четири дневно спортно събитие в гр. Велико 

Търново съгласно ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Приложение 1 към настоящата 

публична покана. 

 

ІІ.1.3) Обособени позиции:   х 

 

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 

 

само за една обособена позиция 

 

 

за една или повече 

обособени позиции 

 

за всички обособени 

позиции 

 
 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 

приложимо) 

 

Прогнозна стойност в лева, с ДДС (когато е приложимо) 

(в цифри) : 36 112,44 лева (43 334,93лева с вкл. ДДС) 

 

 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение: 

Договорът влиза в сила от датата на подписване от двете страни и изтича с 

изпълнение на предмета на договора. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 
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ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) НЕ ПРИЛОЖИМО 

 

1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора): 

______________________________________________________________________ 

 

1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на договора за 

изпълнение): 

________________________________________________________________________ 

 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за изпълнение. 

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 

съответните разпоредби, които ги уреждат  

 

Авансово плащане – 50 % от стойността на договора до 5 дни след подписване на 

договора и представяне на фактура от избрания изпълнител; 

Окончателно плащане - 50 % от стойността на договора до 10 дена от подписване на  

приемо-предавателен протокол срещу издадена фактура.  

 

Кандидатите трябва да предложат съответните проценти за авансово и окончателно 

плащане, като размерът на авансовото плащане е включен като критерий за оценка в 

Методиката за оценка на офертите. 

 

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)     х 

Ако да, опишете ги: 

 

 

 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

Кандидат в настоящата процедура за избор с публична покана за определяне на 

изпълнител може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения, съгласно чл. 6 от ПМС № 69/2013. 

Всеки от кандидатите в настоящата процедура се представлява лично от 

управителя/управителите или от специално упълномощени с нотариално заверено 

пълномощно лица. 

В процедурата за определяне на изпълнител може да участва всеки кандидат, който 

отговаря на предварително обявените условия. 
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Изискуеми документи: 

 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а 

когато е физическо лице - документ за самоличност;  

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №69 на Министерския 

съвет от 11.03.2013 г.; 

3. Други документи  - неприложимо 

 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 13, ал. 4) 

Изискуеми документи и информация 

 

 Няма  

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

 Няма 

 

 

ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 13, ал. 6) 

 

Изискуеми документи и информация 

 

1. Описание (в свободен текст) на 

дейността на фирмата сходна на 

предмета на дейност на процедурата, за 

която кандидата подава оферта,  

извършени през последните 2 

приключили финансови години.  

Под сходен предмет на дейност се 

разбира дейност по настаняването на 

деца и организирането на детски игри и 

събития.  

2.Документи, доказващи 

професионалните умения и 

квалификации на ключовите 

експерти, които ще бъдат ангажирани 

при изпълнението на предмета на 

договора – автобиография на всеки 

един от експертите.  

3. Копие заверено от кандидата на 

Лиценз за туроператорска или 

турагентска дейност. 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

1. Изпълнителят трябва да има опит в 

настаняването и работата със деца 

поне през последните 2 години.  

2. Екип за изпълнение на поръчката; 

3. Лиценз за туроператорска или 

турагентска дейност; 
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Критерий за  оценка на офертите 

(моля, отбележете приложимото) 

 

най-ниска цена                                                         

или 

икономически най-изгодна оферта                         х 

 

показатели, посочени в Методиката за оценка 

 

 

Показатели 

 

1. Предложена 

цена – П1 

2. Техническо 

предложение 

(концепция) за 

изпълнение на 

поръчката – П2 

Тежест 

 

40 % (0,40) 

 

60 % (0,60) 

 

 

Показатели 

4. ______________ 

5. ______________ 

5. ______________ 

 

Тежест 

________________ 

________________ 

________________ 

 

 

(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, 

представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация 

и технически възможности на кандидатите.) 
 

 

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

Проект № 2(4i)-3.3-21 „PLAY ON! For Sport, For Friendship, For Life” - MIS ETC 

900, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – 

България 2007-2013 

 

ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие - 

спецификации и допълнителни документи  

Документацията за участие се предоставя на всеки заявил желание кандидат по 

някой от следните начини:  

1. Чрез предоставянето й на ръка в офиса на възложителя – гр. Велико 
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Търново, ул. „Бачо Киро” 9, вх. Г 

2. Чрез изпращане по електронна поща; 

3. Чрез изпращане по пощата, когато запитващото лице е превело на 

бенефициента стойността на пощенските разходи.  

4. Свободен достъп в интернет  

 

ІV.2.3) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 19/09/2013 (дд/мм/гггг)                  Час: 17.30  

 

ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 

 
 

1 http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща 

информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на 

Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби) 

 

2. http://www.cbcromaniabulgaria.eu/- интернет адреса на Управляващия орган на 

Програмата за трасгранияно сътрудничество Румъния – България 

 

3. http://playon-robg.eu/ - интернет адреса на възложителя (проекта) 

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

90 дни от крайния срок за получаване на оферти 

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

 

Дата: 20.09.2013  (дд/мм/гггг)  

Час:  15.00 часа  

Място (когато е приложимо): Велико Търново 5000, ул. Бачо Киро 9, вх.Г, ет. 1, 

офис 3 

 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите  

(когато е приложимо)      да х      не  

 

1. Официални представители на кандидатите или лица, изрично 

упълномощени чрез нотариално заверено пълномощно за целите на 

настоящата процедура. 

2. Представител на Териториалното звено на УО. 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
http://playon-robg.eu/
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РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящия 

пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да 

съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние, а когато е 

физическо лице - документ за самоличност; 

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №69 на Министерския съвет от 

11.03.2013 г.  – при подаване на оферти; 

3. Други документи (ако е приложимо). 

 

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. 

ІІІ.2.2 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка,  

трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 

 

Не приложимо 

 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по 

т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази 

точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 

 

1. Описание (в свободен текст) на дейността на фирмата сходна на предмета на дейност на 

процедурата, за която кандидата подава оферта извършени през последните 2 

приключили финансови години.  

2. Документи, доказващи професионалните умения и квалификации на ключовите 

експерти, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на предмета на договора – 

автобиография на всеки един от експертите.  

3. Копие заверено от кандидата на Лиценз за туроператорска или турагентска дейност. 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта; 

2. Концепция за провеждане организиране и провеждане на планираното спортно 

събитие; 

3. Проект на договор, подписан и подпечатан на всяка страница; 

 

 

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да 

поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителя 

е длъжен да отговори до 2 дни, преди изтичане на срока за подаване на офертите. 
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2. Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на 

Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България и се 

публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на такава 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да 

иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да 

изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата. 

 

 

 


