
     

   

 
   

 

 

   

Фондация „Перпетуум-мобиле“ 
 
България, 5800 гр. Плевен, ул. „Кала тепе” №30,  
телефон/факс: 00359 2 865 01 05; e-mail: perpetuum_mobile@abv.bg 

 

 

 

Образец на публична покана по чл. 11, ал. 1 от 
 от ПМС №69/11.03.2013г. 

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 
 
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 
 

Официално наименование: Фондация "Перпетуум-Мобиле" 

Адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, офис 204 
 

Град: Плевен Пощенски 
код: 5800 
 

Държава: България 

За контакти:  
Лице/а за контакт: Евгени 
Пепелянков – Юрисконсулт  

Телефон: 00 359 2 865 01 05 

Електронна поща: 
perpetuum_mobile@abv.bg 

Факс: 00 359 2 865 01 05 

Интернет адрес/и (когато е приложимо)  
 
 

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

 
 юридическо лице с нестопанска 
цел 

моля, уточнете): 
 

 обществени услуги 
 околна среда 

финансова дейност 
 

настаняване/жилищно строителство и 
места за отдих и култура 

 
 отдих, култура и религия 

 
 

 друго (моля, уточнете): туризъм 

mailto:perpetuum_mobile@abv.bg
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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 
 

 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 
съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 
 

(а) Строителство               (б) Доставки                   
 

(в) Услуги                     

 Изграждане  
 
 
Проектиране и изпълнение 

 
 Рехабилитация, 

реконструкция 
 
 Строително-монтажни 

работи 
 

 Покупка 
 
 Лизинг 

 
 Покупка на изплащане 

 
 за машини и 

оборудване 
 
 Комбинация от 

изброените 
 
 Други (моля, пояснете) 

 

Категория услуга: 
CPV 79952000 – 2 Услуги, 
свързани с организирането 
на събития  
CPV 22462000-6 - Рекламни 
печатни материали  
 
 

Място на изпълнение на 
строителството: 
________________________ 
________________________ 
 

 

Място на изпълнение на 
доставка: 
______________________ 
______________________ 
 

 

Място на изпълнение на 
услугата: 
Област Плевен и Област 
Враца 
 
код NUTS: BG313 и BG314 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: „ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТ „ТРАНСГРАНИЧНО СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА 
УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ В ЮГОЗАПАДНИЯ И СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РЕГИОН НА ДОЛЕН 
ДУНАВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ФОНДАЦИЯ „ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ“ по договор MIS ETC 
Code 557, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – 
България 2007-2013г.” 
 
Услугите, които трябва да бъдат предоставени включват: 

1. Организиране на 5 /пет/ трансгранични конференции в областите 
Плевен и Враца  

Брой участници: 150 /сто и петдесет/ души (ученици и учители), 1 /един/лектор 
от България, 1 /един/ лектор от Румъния (осигурява се от румънски партньор по 
проекта), 1 /един/ преводач от България (осигурява се от Възложителя)  

Продължителност: 3 часа 

За всяка трансгранична конференция трябва да се предоставят следните 
услуги: 

- Зала в населеното място, от където са участниците (гр. Белене, гр. Долна 
Митрополия или гр. Тръстеник, гр. Плевен, гр. Мездра, гр. Враца) с 
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капацитет минимум 160 души, с осигурена озвучителна система с поне 3 
микрофона и система за видео прожекции с мултимедиен проектор, свързан 
с преносим компютър и видео екран с минимални размери 180х180см; 

- 1 /един/ лектор на български език със следната квалификация: 
 
Образование: Минимална образователна степен „Магистър“ по 
икономически, хуманитарни или други подходящи науки; 

Общ професионален опит: Минимум 5 години 

Специфичен опит: Опит като лектор в сферата на туризма 

Продължителността на всяка от лекциите е 1 час. Разходите по 
осигуряването на лектора трябва да включват хонорара му за подготовката и 
воденето на лекцията, изготвянето на презентация във формат PowerPoint 
или еквивалент, транспорт до мястото на провеждане и разходи по престоя 
на лектора.     

- 1 /един/ технически асистент за поддръжка на осветление, звук и видео 
презентации;  

- 2 /двама/ души охрана;  
- Кафе-пауза на мястото на провеждане за всеки участник, която включва: 

натурален сок 250мл., минерална вода 500мл., чай с мед, сезонни плодове, 
кроасан (1бр.), 30 грама ядки, дребни соленки (2бр. от различен вид).  

 
Забележка: Местата на провеждане на трансграничните конференции може да 
претърпят промени, но задължително ще бъдат на територията на Областите Враца 
и Плевен. Точните дати на провеждане на трансграничните конференции ще бъдат 
съобщавани на изпълнителя поне 10 дни преди тяхното организиране като ще му 
бъде осигурена и програма на провеждане на събитието.  
 

2. Организиране на 1 /една/ трансгранична лаборатория за устойчив 
туризъм   

 

Брой участници: Представители на партньорите по проекта (10 души), 1 /един/ 
лектор от България Експерт „Устойчив туризъм“, Представители на заинтересовани 
страни (12 души от областите Враца и Плевен, поканени от екипа по проекта), 1 
/един/ преводач от България (осигурява се от Възложителя) 

Продължителност – 6 часа 
 

За всяка лаборатория за устойчив туризъм трябва да се предоставят 
следните услуги: 

 
- Зала в населено място в Област Плевен с капацитет минимум 30 души, със 

система за видео прожекции с мултимедиен проектор, свързан с преносим 
компютър и видео екран с минимални размери 180х180см; 

- 1 /един/ лектор - експерт „Устойчив туризъм“ на български език със 
следната квалификация: 
 
Образование: Минимална образователна степен „Магистър“ по 
икономически, хуманитарни или други подходящи науки; 

Общ професионален опит: Минимум 5 години 
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Специфичен опит: Опит като лектор в сферата на туризма 

Примерни теми на лекциите: 

 Възможности и ограничения за развитие на трансграничния туризъм в 
област Плевен; 

 Институционална рамка за развитие на туризма в България и област 
Плевен; 

 Туристически потенциал на Област Плевен; 

 Туристически продукти и програми за туризъм в трансграничния 
регион на проекта, туристически маршрути до 1 ден и 2 дни в област 
Плевен; 

 Публично-частно партньорство в областта на развитието на устойчив 
туризъм.  

- Кафе-пауза на мястото на провеждане за всеки участник, която включва: 
натурален сок или безалкохолна напитка 250мл., минерална вода 500мл., 
кафе/чай с мед, дребни сладки (3бр. от различен вид), дребни соленки (3бр. 
от различен вид); 

- Обяд в близост до мястото на провеждане на събитието за всеки участник, 
който включва: месна супа – 300гр., основно ястие с месо – 350гр., десерт – 
120гр., минерална вода 500мл. или безалкохолна напитка 250мл. При 
наличие на участници със специален хранителен режим – вегетарианци, хора 
с алергии и др. следва да им бъде предоставен обяд според нуждите. 
Възложителят ще информира за наличието на такива участници поне един 
ден преди неговото провеждане.  

 
Забележка: Точната дата на провеждане на лабораторията за устойчив туризъм ще 
бъдат съобщавани на изпълнителя поне 3 дни преди тяхното организиране като ще 
му бъде осигурена и програма на провеждане на събитието.  

 
3. Осигуряване на лектор от България за 5 трансгранични конференции в 

Румъния 
 
Лекторът трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 
 
Образование: Минимална образователна степен „Магистър“ по 

икономически, хуманитарни или други подходящи науки; 
 
Общ професионален опит: Минимум 5 години 
 
Специфичен опит: Опит като лектор в сферата на туризма 
 
Примерни теми на лекциите: 

 Възможности и ограничения за развитие на трансграничния туризъм в 
областите Плевен и Враца; 

 Институционална рамка за развитие на туризма в България; 

 Туристически потенциал на областите Плевен и Враца; 

 Туристически продукти и програми за туризъм в трансграничния 
регион на проекта, туристически маршрути до 1 ден и 2 дни в 
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областите Плевен и Враца; 

 Публично-частно партньорство в областта на развитието на устойчив 
туризъм – добри практики в областите Плевен и Враца. 

Продължителността на всяка от лекциите е 1 час. Разходите по осигуряването на 
лектора трябва да включват хонорара му за подготовката и воденето на лекцията, 
изготвянето на презентация във формат PowerPoint или еквивалент, транспорт и 
разходи по престоя на лектора в Румъния.     

Забележка: Местата на провеждане на трансграничните конференции в Румъния и 
точните дати на провеждането им ще бъдат съобщавани на изпълнителя поне 10 
дни преди тяхното организиране като ще му бъде осигурена и програма на 
провеждане на събитието.  
 

4. Организиране на 2 /две/ пресконференции  

Брой участници: 20 /двадесет/ души представители на медии и други 
заинтересовани страни, 6 души представители на екипа по проекта 

Продължителност: 1 час 

За всяка пресконференция трябва да се предоставят следните услуги: 

- Зала в гр. Плевен и гр. Враца с капацитет минимум 30 души, с осигурена 
озвучителна система с микрофон и система за видео прожекции с 
мултимедиен проектор, свързан с преносим компютър и видео екран с 
минимални размери 180х180см; 

- 1 /един/ технически асистент за поддръжка на осветление, звук и видео 
презентации;  

- Подготовка на текст на прессъобщение и съгласуването му с Възложителя; 

- Разпращане на покани за участие до местни, регионални и национални 
медии; 

- Кафе-пауза на мястото на провеждане за всеки участник, която включва: 
натурален сок или безалкохолна напитка 250мл., минерална вода 500мл., 
кафе/чай с мед, дребни сладки (3бр. от различен вид), дребни соленки (3бр. 
от различен вид).  

 
Забележка: Местата на провеждане на пресконференции може да претърпят 
промени, но задължително ще бъдат на територията на Областите Враца и Плевен. 
Точните дати на провеждане на пресконференции ще бъдат съобщавани на 
изпълнителя поне 10 дни преди тяхното организиране като ще му бъде осигурена и 
програма на провеждане на събитието.  

 
5. Дизайн, предпечат и печат на 1 /един/ информационен транспарант 

банер за всички събития 
 
Материал: Ламиниран винил 
Размери: 200x85см 
Довършителни операции: Шев от всички страни, метални капси 
Самостоятелна стойка по размер на банера (информационния транспарант) 
Банерът (информационният транспарант) трябва да отговаря на изискванията за 
визуална идентификация на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния 
– България 2007 - 2013  

ІІ.1.3) Обособени позиции:   да не   
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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  
 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)  
(в цифри): 21 921,26 лева  

 
 
ІІ.3)  Срок на договора 
 

Срок за изпълнение в дни: 365 дни (от сключване на договора) 
 

 
 
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 
 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  
 
1.1.а Гаранция за участие:  
1. Кандидатът предоставя гаранция за участие в размер на 210,00 /двеста и десет/ 
лева в една от следните форми:  

А) Депозит на парична сума по сметка на Възложителя: Първа инвестиционна банка 
АД, BIC: FINVBGSF, IBAN: BG76FINV915012BGN097PN  
или  
Б) Банкова гаранция в полза на Възложителя.  Банковата гаранция трябва да бъде 
открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на 
«Банкова гаранция за участие» или по образец на банката издател. Гаранцията 
трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на 
части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 
безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. 
Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Кандидата.  

Кандидатът избира сам формата на гаранцията за участие  
 
2. Възложителят (Бенефициентът) има право да задържи гаранцията за участие, 
когато кандидатът в процедурата: 

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 
2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи 

договор. 
3. В случаите по т. 2, когато кандидатът е представил банкова гаранция, 
Възложителят (Бенефициентът) има право да пристъпи към упражняване на правата 
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по нея. 
4. Възложителят (Бенефициентът) освобождава гаранциите за участие на класираните 
на първо и второ място кандидати - след сключване на договора за изпълнение, а на 
останалите класирани кандидати - в срок 10 работни дни след изпращане на 
протокола по чл. 18, ал. 5 от ПМС 69 от 11.03.2013г. 
5. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават 
в срок 10 работни дни след прекратяването й. 
Възложителят (Бенефициентът) освобождава гаранциите за участие, без да дължи 
лихви на кандидатите за периода, през който средствата законно са престояли при 
него. 
 
1.1.б Гаранция за добро изпълнение: Възложителят (Бенефициентът) изисква 
предоставяне на гаранцията за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора 
без ДДС. Гаранцията за добро изпълнение се предоставя в една от следните форми:  
А) Депозит на парична сума по сметка на Възложителя: Първа инвестиционна банка 
АД, BIC: FINVBGSF, IBAN: BG76FINV915012BGN097PN  

или  
Б) Банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде 
открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на 
«Банкова гаранция за добро изпълнение» или по образец на банката издател. 
Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои 
изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да 
извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. 
Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Кандидата.  
Кандидатът избира сам формата на гаранцията за добро изпълнение.  
При некачествено, неточно и несъобразено с клаузите на договора изпълнение на 
услугата Възложителят (Бенефициентът) има право да усвои гаранцията за добро 
изпълнение до пълния и размер. 
При качествено, точно и съобразено с клаузите на договора, изпълнение, гаранцията 
за изпълнение се освобождава от Възложителя в пълен размер в срок от 45 
календарни дни след предоставянето и одобрението на услугата и подписването на 
приемно-предавателен протокол без да дължи лихви за периода, през който сумите 
законно са престояли у него. 
 
В случай, че избраният кандидат изисква авансово плащане, той следва да представи 
гаранция за авансово плащане в размер на 100% от посочения в неговата оферта 
аванс. Гаранцията за авансово плащане се предоставя в една от следните форми:  
А) Депозит на парична сума по сметка на Възложителя: Първа инвестиционна банка 
АД, BIC: FINVBGSF, IBAN: BG76FINV915012BGN097PN  

или  
Б) Банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде 
открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на 
«Банкова гаранция за авансово плащане» или по образец на банката издател. 
Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои 
изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да 
извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. 
Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Кандидата.  
Кандидатът избира сам формата на гаранцията за авансово плащане.  
Гаранцията за авансово плащане се възстановява в срок от 30 календарни дни от 
датата на предоставянето и одобрението на услугата и подписването на приемно-
предавателен протокол. 
При некачествено, неточно и несъобразено с клаузите на договора изпълнение на 
услугата Възложителят (Бенефициентът) има право да усвои гаранцията за авансово 
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плащане до пълния и размер.  

 
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат 
 
1. Възложителят (Бенефициентът) ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово ………. % 
(според офертата на участника, но не повече от 50 %) от цената по договора в срок до 
30 календарни дни след представяне на фактура и гаранция за авансово плащане.  
2. Други плащания се извършват в срок до 30 календарни дни след предоставяне на 
обособена част от дейностите, описани в техническото задание, техническото 
предложение и ценовата оферта (неразделна част от договора), подписването на 
двустранен приемно-предавателен протокол за изпълнената част от дейностите 
между Възложителя и Изпълнителя и издаването на фактура с пропорционално 
приспаднат аванс (ако е приложимо). От последното окончателно плащане се 
приспада аванса (ако е приложимо) до крайния му размер.  
Плащанията се извършват по банков път по сметка, посочена от Изпълнителя. 

 

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)      
Ако да, опишете ги: 
______________________________________________________________ 

 

 
ІІІ.2) Условия за участие  
 

ІІІ.2.1) Правен статус  
В настоящата процедура за избор на кандидат за изпълнител чрез избор с публична 
покана може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, както и техни обединения. 
 

Изискуеми документи: 
 

1. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от Постановление № 69/ 11.03.2013 на 
Министерския съвет  
2. Копие от документ за регистрация на участника или ЕИК съгласно чл. 23 от 
Закона за Търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен 
търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице или еквивалентен 
документ от съдебен или административен орган от държавата, в която кандидатът е 
установен, придружен с официален превод на български език – за чуждестранните 
физически или юридически лица.  
3. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата 
(когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице) – нотариално 
заверено. 
4. Документ за регистрация по ДДС (ако е приложимо); 
В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, посочените 
документи се подават от всеки един от членовете на обединението. 
 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 13, ал. 4) 
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Изискуеми документи и информация: 
1. Заверени копия от отчета за 
приходи и разходи за предходните 
три приключили финансови години 
(2012, 2011 и 2010) в зависимост от 
датата, на която кандидатът е 
учреден или е започнал дейността 
си, когато публикуването им се 
изисква от законодателството на 
държавата, в която кандидатът е 
установен.  
 
За физическите лица се представят 
заверени копия на официални 
документи, удостоверяващи дохода 
на физическото лице за всяка от 
предходните три години. 
 
2. Информация за общия 
оборот/доход и оборот/доход от 
услугите, сходни с предмета на 
настоящата поръчка, през 
последните 3 приключили години 
(2012, 2011 и 2010) в зависимост от 
датата, на която кандидатът е 
учреден или е започнал дейността 
си. (По приложения образец) 
Когато по обективни причини 
кандидатът не може да представи 
исканите документи, той може да 
докаже икономическото и 
финансовото си състояние с всеки 
друг документ, който Възложителят 
(Бенефициентът) приеме за 
подходящ. 
За сходни с предмета на поръчката 
се приемат услуги по организиране 
на събития, водене на лекции и 
други подобни.  

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
1. Кандидатът следва да има общ 
оборот/доход за предходните три приключили 
финансови години (2012, 2011 и 2010) или за 
по-кратък период, в зависимост от датата, на 
която е регистриран или е започнал дейността 
си, не по-малък от два пъти прогнозната 
стойност на поръчката.  

В случай, че Кандидатът е обединение на 
физически и/или юридически лица, 
изискването за общ оборот/доход се прилага 
за обединението като цяло. Когато кандидатът 
предвижда участие на подизпълнител 
изискването за общ оборот/доход за 
предходните три приключили финансови 
години се прилага съобразно вида и дела на 
участие на подизпълнителите.  

2. Кандидатът следва да има оборот/доход 
от услуги, сходни с предмета на настоящата 
поръчка, за предходните три приключили 
финансови години (2012, 2011 и 2010) или за 
по-кратък период, в зависимост от датата, на 
която е регистриран или е започнал дейността 
си, не по-малък от прогнозната стойност на 
поръчката.  

В случай, че Кандидатът е обединение на 
физически и/или юридически лица, 
изискването за оборот/доход от услуги, 
сходни с предмета на настоящата поръчка,  се 
прилага за обединението като цяло. Когато 
кандидатът предвижда участие на 
подизпълнител изискването за оборот/доход 
от услуги, сходни с предмета на настоящата 
поръчка,   за предходните три приключили 
финансови години се прилага съобразно вида 
и дела на участие на подизпълнителите.  

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

Изискуеми документи и информация 
 
1. Списък на основните договори 
за услуги, изпълнени през последните 
три години до крайния срок за 
подаване на офертите в зависимост от 
датата, на която кандидатът е учреден 
или е започнал дейността си, 
включително стойностите, датите и 
получателите, придружен от 
препоръки за добро изпълнение за 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
  
 
Кандидатът следва да има изпълнен през 
последните три години до крайния срок за 
подаване на офертите поне 1 договор за 
услуги, сходни с обекта на настоящата 
процедура.  
За сходни с предмета на поръчката се 
приемат договори за организиране на 
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посочените в списъка договори.  
 
2. Списък на лицето/лицата 
основни експерти, които ще бъдат 
ангажирани с организирането и 
провеждането на мероприятията (По 
приложен образец). 
3. Професионална автобиография 
(По приложен образец) на 
експерта/тите, подписана от 
съответното лице.  
4. Към автобиографията се 
прилагат копия, заверени с „Вярно с 
оригинала” и подпис от експерта на: 
- копия от дипломи за завършено 
висше образование; 
- копия от документи за общ 
професионален и специфичен опит - 
копия от сертификати, трудови и/или 
служебни книжки, граждански и/или 
трудови договори, референции, 
доказващи посочените в 
автобиографиите обстоятелства. 
 

събития, водене на лекции и други 
подобни. 
В случай, че участникът е обединение на 
физически и/или юридически лица, 
изискването се прилага за обединението като 
цяло. Когато кандидатът предвижда участие 
на подизпълнител изискването за изпълнени 
договори, сходни с предмета на настоящата 
поръчка,   се прилага съобразно вида и дела 
на участие на подизпълнителите. 
2. Кандидатът трябва да има на 
разположение поне един експерт, отговарящ 
на следните минималните изисквания: 

2.1 Образование: Минимална 
образователна степен „Магистър“ по 
икономически, хуманитарни или други 
подходящи науки; 

2.2 Общ професионален опит: 
Минимум 5 години 

2.3 Специфичен опит: Доказан опит 
като лектор в сферата на туризма; 

Отлично познаване на спецификата на 
развитие на туризма в северозападния 
регион на България.  
 

 
 
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                          
 

показатели, посочени в Методиката за оценка 
 

Показатели 
1. ____________ 
2. ____________ 
3. ____________ 

Тежест 
______________ 
______________ 
______________ 
 

Показатели 
4. ____________ 
5. ____________ 
6. ____________ 
 

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 
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ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ 
41895/14.06.2013 и MIS ETC Code 557 

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

Поканата и документацията за участие - спецификации и допълнителни 
документи могат да бъдат получени безплатно: 
- На ръка всеки делничен ден от 9,00 – 17,00 часа на адрес гр. Плевен, 

пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, офис 204; 
- Да бъдат изпратени на посочена електронна поща при поискване, 

изпратено на електронната поща на perpetuum_mobile@abv.bg 

ІV.2.3) Срок за подаване на оферти  
 
Дата: 12/12/2013 (дд/мм/гггг)                  Час: 10: 00 ч. 

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.ngobg.info (интернет адреса на възложителя в случай  че има такъв) 
3.http://www.cbcromaniabulgaria.eu/ - интернет страницата на Програмата за 

Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 - 2013 
 
ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  
До: 60  дни (от крайния срок за получаване на оферти) 
 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 
Дата: 12/12/2013 (дд/мм/гггг)  
Час: 13:00ч 
Място (когато е приложимо):  гр. Плевен, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, 
офис 204; 
 
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите  
(когато е приложимо)      да         
 
Представители на медиите, НПО и други заинтересовани страни.  
 

 
 
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 по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от Постановление № 69/ 11.03.2013 на 
Министерския съвет  

2. Копие от документ за регистрация на участника или ЕИК съгласно чл. 23 от 
Закона за Търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или 
едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице 
или еквивалентен документ от съдебен или административен орган от 
държавата, в която кандидатът е установен, придружен с официален превод 
на български език – за чуждестранните физически или юридически лица.  

mailto:perpetuum_mobile@abv.bg
http://www.eufunds.bg/
http://www.ngobg.info/
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
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3. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата 
(когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице) – нотариално 
заверено. 

4. Документ за регистрация по ДДС (ако е приложимо); 
В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, посочените 
документи се подават от всеки един от членовете на обединението. 
 
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.): 

5. Заверени копия от отчета за приходи и разходи за предходните три 
приключили финансови години (2012, 2011 и 2010) в зависимост от датата, на 
която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, когато 
публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която 
кандидатът е установен. За физическите лица се представят заверени 
копия на официални документи, удостоверяващи дохода на физическото 
лице за всяка от предходните три години. 

6. Информация за общия оборот/доход и оборот/доход от услугите, сходни с 
предмета на настоящата поръчка, през последните 3 приключили години 
(2012, 2011 и 2010) в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или 
е започнал дейността си. (По приложен образец) 

 
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.): 

7. Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три 
години до крайния срок за подаване на офертите в зависимост от датата, на 
която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително 
стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро 
изпълнение за посочените в списъка договори. (По приложен образец) 

8. Списък на лицето/лицата основни експерти, които ще бъдат ангажирани с 
организирането и провеждането на мероприятията (По приложен образец). 

9. Професионална автобиография (По приложен образец) на експерта/тите, 
подписана от съответното лице.  

10. Към автобиографията се прилагат копия, заверени с „Вярно с оригинала” и 
подпис от експерта на: 
- копия от дипломи за завършено висше образование; 
- копия от документи за общ професионален и специфичен опит - копия от 

сертификати, трудови и/или служебни книжки, граждански и/или трудови 
договори, референции, доказващи посочените в автобиографиите обстоятелства. 
 
Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

11.  Оферта по чл. 14 от ПМС № 69/11.03.2013 г.; 
12.  Документ за гаранция за участие – съгласно раздел III, т.1.1 от настоящата 

покана – Оригинал. 
13.  Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на 

предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е 
декларирал, че ще ползва подизпълнители) – Оригинал.  

 
РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
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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. 

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. 

 
 


