
 

         
   

 

 

   

 
АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2000 
България, 3400 гр. Монтана, ул. „Ал. Батенберг” №2 
телефон: 00359 96 300 760, факс: 00359 96 300 740;  
e-mail: office@arrbc-montana.org  

 

 

 

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

 
 
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
№ 3/2(4i)-3.1-5 
16.01.2014 г. 

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

Официално наименование:  
„Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“ 

Адрес: 
ул. Александър Батенберг № 2 

Град: Монтана Пощенски 
код: 3400 
 

Държава: Република 
България 

За контакти: 
Лице/а за контакт: 
Георгия Николова Димитрова 

Телефон: +359 96 300 760 

Електронна поща: 
office@arrbc-montana.org  

Факс: +359 96 300 740 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
www.arrbc-montana.org  

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

mailto:office@arrbc-montana.org
http://www.arrbc-montana.org/
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www.cbcromaniabulgaria.eu 

Инвестираме във вашето бъдеще! 
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния- България 2007-2013 е съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския Фонд за Регионално развитие 

 
Х  юридическо лице с нестопанска 
цел 

моля, уточнете): 
 

 
 

 
 

настаняване/жилищно строителство 
и места за отдих и култура 

 
 

 
 

Х друго (моля, уточнете): дейност 
на други организации с нестопанска 
цел, некласифицирани другаде, код 
по НКИД 9499 

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 
Обект на процедурата: услуга,  
код по CPV за Обособена позиция 1: 79311200-9 - Услуги, свързани с 
провеждането на проучвания; 
код по CPV за Обособена позиция 2: 79311200-9 - Услуги, свързани с 
провеждането на проучвания; 

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

(а) Строителство              
 

(б) Доставки                  
 

 

(в) Услуги   Х                  

 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:  
ОП 1: 79311200-9 
ОП 2: 79311200-9 
 
 
 

Място на изпълнение на 
строителството: 
_______________________
_ 
_______________________ 
 

 

Място на изпълнение 
на доставка: 
_____________________
_ 
____________________ 
 

 

Място на изпълнение на 
услугата: 
 
Монтана, ул. Ал. 
Батенберг № 2, „АРР и БЦ 
2000“ 
 
код NUTS: BG312 
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ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  
Предметът на процедурата е услуга, състояща се в „Разработване на 
Проучвания“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № 
41895/28.05.2013, проект „Трансгранично стратегическо партньорство за 
устойчив туризъм в югозападeн и северозападен региони на Долен Дунав”, 
референтен номер 2(4i)-3.1-5, MIS ETC 557, финансиран от Програмата за 
трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, с две обособени 
позиции:  
- Обособена позиция 1 /ОП 1/: „Разработване на Проучване за възможностите 
за развитието на устойчив трансграничен туризъм в област Монтана в контекста 
на националните и регионалните програми за развитие в България и 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България“, код по CPV 
79311200-9 - Услуги, свързани с провеждането на проучвания; 
-  Обособена позиция 2 /ОП 2/: „Разработване на Проучване за необходимите 
стратегически действия и изготвяне на програма (2014-2020) за укрепване на 
регионалната идентичност и създаване на конкурентни продукти на 
трансграничния културен туризъм, базиран на  фестивали и фестивални 
събития от областите Видин, Монтана, Враца, Плевен в контекста на 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България“, код по CPV 
79311200-9 - Услуги, свързани с провеждането на проучвания.  
 
Проучването по Обособена позиция 1 има за цел да: 

 Идентифицира туристическия потенциал в област Монтана; 

 Наблегне на силните страни и проблемите в региона; 

 Идентифицира възможностите в региона като предпоставка за 
развитието на устойчив трансграничен туризъм; 

 Бъде съставна част от научната база за разработване на Стратегически 
план за действие 2011 – 2015 за развитие на устойчив туризъм в 
трансграничния регион. 

 
Проучването по Обособена позиция 2 има за цел да: 

 Предостави изчерпателна информация за потенциала на туризма и 
идентификация на фестивали и културни събития в целевия регион; 

 Акцентира върху организацията на фестивали и културни събития, които 
играят важна роля в развитието на устойчив туризъм на целевия регион; 

 Очертае силните и слаби страни, предложения по отношение на 
форматите на провежданите фестивали в региона, възможност за 
направа на регистър на тези фестивали и събития за създаване на 
интегриран трансграничен туристически културен продукт.  

 
Обособена позиция 1: Съдържанието и структурата на „Проучване за 
възможностите  по отношение на развитието на устойчив трансграничен 
туризъм в област Монтана, в контекста на националните и регионалните 
програми от България, както и на Програмата за трансгранично сътрудничество 
Румъния-България“ трябва да се вмести в обем от около 35 страници и да 
покрива напълно изискванията на бенефициента, отразени в Техническата 
спесификация.  
 
При наличие на обемна информация по някоя от частите на Проучването, 
същата може да бъде изнесена като приложение към изследването, като обема 
на основния текст не следва да се различава драстично от заложените 35 
страници. Приложенията не се считат за основен текст.  
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Проучването следва да се представи в два подвързани екземпляра на хартиен 
носител и на електронен носител на български език. Проучването по Обособена 
позиция 1 се разработва при спазване на изискванията за визуална 
идентификация, подробно описани в Наръчника за визуализация на 
програмата, по която се изпълнява проекта (Romania - Bulgaria Cross Border 
Cooperation Programme 2007-2013 - Visual Identity Manual - 
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php)    
 
Обособена позиция 2: Съдържанието и структурата на „Проучване за 
стратегически действия и програма (2011-2013) → (2014-2016) за укрепване на 
регионалната идентичност и създаване на конкурентни продукти на 
трансграничния културен туризъм, като резултат от съотношението на формати 
и датите на фестивали и фестивални събития от областите Видин, Монтана, 
Враца, Плевен в контекста на Програмата за трансгранично сътрудничество 
Румъния-България“ трябва да се вмести в обем от около 60 страници и да 
покрива напълно изискванията на бенефициента, отразени в Техническата 
спесификация.  
 
При наличие на обемна информация по някоя от частите на Проучването, 
същата може да бъде изнесена като приложение към изследването, като обема 
на основния текст не следва да се различава драстично от заложените 60 
страници. Приложенията не се считат за основен текст.  
 
Проучването следва да се представи в два подвързани екземпляра на хартиен 
носител и на електронен носител на български език. Проучването по Обособена 
позиция 2 се разработва при спазване на изискванията за визуална 
идентификация, подробно описани в Наръчника за визуализация на 
програмата, по която се изпълнява проекта (Romania - Bulgaria Cross Border 
Cooperation Programme 2007-2013 - Visual Identity Manual - 
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php)     

  

ІІ.1.3) Обособени позиции:   да Х  не  
 
Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 
 

само за една обособена 
позиция 
 

 

за една или повече 
обособени позиции 
Х 

за всички обособени 
позиции 
 

 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

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

1. Обособена позиция 1: 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС  
(в цифри): 12 223,75 лева 
Прогнозна стойност в лева /вкл. ДДС, ако е приложимо/: 
(в цифри): 14 668,50 лева 
 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php
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2. Обособена позиция 2 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 
(в цифри): 17 602,20 лева 
Прогнозна стойност в лева /вкл. ДДС, ако е приложимо/: 
(в цифри): 21 122,64 лева 
 

3. Обща прогнозна стойност в лева без ДДС:  
 (в цифри): 29 825,95 лева 
 Обща прогнозна стойност в лева /вкл. ДДС, ако е приложимо/: 
(в цифри): 35 791,14 лева 
 
Оферти, които надвишават посочените прогнозни стойности няма да бъдат 
разглеждани. 

 
ІІ.3)  Срок на договора 
 

Срок за изпълнение в дни:  
Обособена позиция 1: максимум 30 календарни дни (от датата на 
подписване на договора от втората страна) 
Обособена позиция 2: максимум 40 календарни дни (от датата на 
подписване на договора от втората страна) 

 
 
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:  
Не се изисква гаранция за участие. 
 
1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от 
стойността на договора за изпълнение): 
Гаранцията за добро изпълнение (банкова или парична) в размер на 2 % от 
стойността на договора без ДДС /или с ДДС, ако е приложимо/ за 
изпълнение за всяка Обособена позиция,  която следва да се внесе по 
сметка при сключването на договора в полза на Бенефициента, както 
следва: 
 
Банка: Уни Кредит Булбанк АД 
BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG28UNCR70001521198671 
 
При некачествено, неточно и несъобразено с клаузите на договора 
изпълнение на услугата Възложителят (Бенефициентът) има право да усвои 
гаранцията за добро изпълнение до пълния й 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 
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периода, през който сумите законно са престояли у него. 
 

 
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат 
 
Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по банков път по 
посочена от изпълнителя сметка, както следва: 
 

 Окончателно плащане до 90 дни в размер на стойността по договора 
за всяка от обособените позиции /чл. 3.2./, след изпълнението на 
услугата, предаване на продуктите, представяне на окончателен отчет 
за изпълнението, издаване на фактура от страна на Изпълнителя и 
подписване на приемо-предавателен/констативен протокол от страна 
на Бенефициента. 

 

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

1. Във фактурите задължително се отбелязва № и дата на договора, № и 
наименование на извършената услуга и задължителен текст: 
„Разходите са направени по проект „Трансгранично стратегическо 
партньорство за устойчив туризъм в югозападeн и северозападен 
региони на Долен Дунав”, 2(4i)-3.1-5, MIS-ETC Code 557”; 

2. Във връзка с изпълнението на договора, Изпълнителят ще бъде 
задължен да ползва предоставени му от Бенефициента утвърдени 
образци на документи съгласно Ръководството за визуална 
идентификация на Програмата за трансгранично сътрудничество 
Румъния – България 2007 – 2013; 

3. Изпълнителят гарантира, че в процеса на изпълнение на процедурата 
няма да нарушава авторски права. 

4. Правото за използване на изготвените от Изпълнителя продукти и 
приложения към тях, както и правата върху материалите, 
представляващи тяхното съдържание, принадлежат на Бенефициента. 

5. Съгласувателната процедура за приемане на крайните продукти по 
договора обхваща следните стъпки: 
 

 Изпълнителят представя завършен краен продукт за всяка Обособена 
позиция, като съставя междинен/окончателен приемо-
предавателен/констативен протокол, ако са изпълнени изискванията 
по техническото задание за съответната позиция; 

 В случаите, когато Бенефициентът установи, че представеният от 
Изпълнителя междинен/краен продукт не отговаря на изискванията 
на техническото задание за съответната позиция, дава писмени 
предписания за поправките и допълненията, които Изпълнителят 
следва на направи в срок от 5 календарни дни от датата на писменото 
предписание. 

 Приемо-предавателният/констативен окончателен протокол се 
съставя при повторното представяне на крайния продукт, ако 
Бенефициентът прецени, че са изпълнени предписаните корекции и 
допълнения. 
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ІІІ.2) Условия за участие  
 

ІІІ.2.1) Правен статус 
Кандидат в настоящата процедура 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 процедурата на настоящата процедура се 
представлява лично, от управителя/управителите си 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. 

Изискуеми документи: 
 

 
1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално 

състояние, а когато е физическо лице - копие от документа за 
самоличност, заверено с гриф „Вярно с оригинала” и подпис; 

2. Когато кандидат е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения - документът се представя в официален превод;  

3. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 69 на 
Министерския съвет от 11.03.2013 г.; 

4. Документ за регистрация по ДДС (ако е приложимо); 
5. Пълномощно в случаите, когато кандидатът ще се представлява от 

лице, различно от законния (законните) представител/и на кандидата, 
посочени в удостоверението за актуално състояние – оригинал или 
нотариално заверено копие. 
 

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

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; 
 
2. Справка-декларация за общия 
оборот и за оборота на услугите,  
услуги, сходни с обекта на 
настоящата процедура за последните 
три години, 2010, 2011 и 2012 г. в 
зависимост от датата, на която 
кандидатът е учреден или е 
започнал дейността си   – оригинал, 
по образец;  
 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
______________________________ 

1. Участникът следва да има общ 
оборот от услуги  за 
предходните три приключили 
финансови години (2012, 2011 
и 2010) или за по-кратък 
период, в зависимост от 
датата, на която е започнал 
дейността си, не по-малък от 
общата прогнозна стойност за 
всяка от обособените позиции, 
за които кандидатства.  
1.1. Когато се предвижда 
участие на подизпълнители, 
изискванията за общ оборот от 
услуги за предходните три 
приключили финансови години 
(2012, 2011 и 2010) или за по-
кратък период, в зависимост от 
датата, на която са започнали 
дейността си, се прилагат 
съобразно дела на тяхното  
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3. За физическите лица се 
представят официални документи 
(копие или оригинал), 
удостоверяващи дохода на 
физическото лице за всяка от 
предходните три години. (2010, 2011 
и 2012 г.). 
 
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. 
 
Забележка: Под „услуги, сходни с 
обекта на настоящата процедура” 
се разбират услуги, свързани с 
подготовка на проучвания и/или 
изследвания в сферата на туризма. 

участие. 
2. Участникът следва да има 
специфичен оборот от услуги, сходни 
с обекта на настоящата процедура, за 
предходните три приключили 
финансови години (2012, 2011 и 2010) 
или за по-кратък период, в 
зависимост от датата, на която е 
започнал дейността си, не по-малко 
от 5000 лева без ДДС за Обособена 
позиция 1 и 5000 лева без ДДС за 
Обособена позиция 2.  
Когато участник участва и за двете 
позиции едновременно, изискването 
за специфичен оборот от услуги, 
сходни с обекта на настоящата 
процедура, за предходните три 
финансови години (2012, 2011 и 2010) 
е да покрива минимум 10000 лева без 
ДДС.  

2.1. Когато се предвижда участие 
на подизпълнители, изискванията 
за специфичен  оборот от услуги,  
сходни с обекта на настоящата 
процедура, за предходните три 
приключили финансови години 
(2012, 2011 и 2010) или за по-
кратък период, в зависимост от 
датата, на която са започнали 
дейността си се прилагат 
съобразно дела на тяхното 
участие. 

Забележка:  
1. Под „услуги, сходни с обекта 
на настоящата процедура” се 
разбират услуги, свързани с 
подготовка на проучвания и/или 
изследвания в сферата на 
туризма. 
2.  Кандидатът ще бъде отстранен 

от участие във възлаганата 
поръчка, ако не отговаря на 
някое от горните изисквания. 

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

Изискуеми документи и информация 
 
_________________________________ 
1. Списък на договори за 
предоставяне на услуги, сходни с 
предмета на поръчката /в сферата 
на туризма/, изпълнени през 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
__________________________________ 
1. Кандидатът следва да има 
изпълнени през последните три 
години преди крайния срок за 
предаване на офертите или за 
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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 минимум 2 препоръки 
за добро изпълнение за посочените 
в списъка договори.  
Описаните в декларацията договори 
трябва да са приключили към датата 
на подаване на оферти. 
Възложителят си запазва правото да 
извършва проверки на 
представените документи. При 
констатиране на несъответствие, 
кандидатът се отстранява. 
 
2. Списък на лицето/лицата 
основни експерти, които ще бъдат 
ангажирани с организирането и 
провеждането на проучванията (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: 
- дипломи за завършено висше 
образование; 
- документи за общ професионален и 
специфичен опит /в сферата на 
туризма/ - копия от трудови и/или 
служебни книжки, граждански и/или 
трудови договори, доказващи 
посочените в автобиографиите 
обстоятелства. 

периода, след като е започнал 
дейността си, не по-малко от 2 
договора за услуги, сходни с обекта 
на настоящата процедура, 
независимо дали участва за една или 
повече обособени позиции.  
Когато се предвижда участие на 
подизпълнители, изискванията се 
прилагат съобразно дела на тяхното 
участие. 
 
2. За всяка от обособените позиции, 
участниците трябва да демонстрират 
наличието на поне един експерт, 
който отговаря на следните 
минимални изисквания: 
2.1.Образование и квалификация - 
Висше образование - образователно-
квалификационна степен „Магистър” 
по хуманитарни, икономически или 
други подходящи науки; 
2.2.Общ професионален опит - не по-
малко от 3 години; 
2.3. Доказан специфичен опит в 
сферата на изготвянето на 
проучвания и/или изследвания в 
сферата на туризма - не по-малък от 
1 година. 
 
Когато участник участва и за двете 
обособени позиции едновременно, 
той трябва да демонстрира наличието 
на поне двама експерти, които 
отговарят на посочените по-горе 
минимални изисквания.   
Забележка:  
1. Под „услуги, сходни с обекта на 
настоящата процедура” се разбират 
услуги, свързани с подготовка на 
проучвания и/или изследвания в 
сферата на туризма. 
2.  Кандидатът ще бъде отстранен 
от участие във възлаганата поръчка, 
ако не отговаря на някое от горните 
изисквания. 

 
 
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 
 
ІV.1) Критерий за оценка на офертите 
 

Критерий за  оценка на офертите 
(моля, отбележете приложимото) 
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най-ниска цена                                                             
или 
икономически най-изгодна оферта                         Х 
 

показатели, посочени в Методиката за оценка 
 

Показатели: 
1. Показател 1 “Техническа 

оценка” (КТ) - максимален 
брой точки 100:  

1.1. Методи за изпълнение; 
1.2. Времеви график и срок за 

изпълнение /в календарни 
дни, от датата на 
подписване на договора от 
втората страна/  

1.3. Начин на плащане 
2. Показател 2 „Предлагана цена“ 
(КЦ) - максимален брой точки 100: 

Тежест 
 
 
 
 
70 % 
 
 
 
 
 
 
 
30 % 

(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 

 Договор за безвъзмездна финансова помощ № 41895/28.05.2013 г.,  

 MIS-ETC Code 557,  

 Проект „Трансгранично стратегическо партньорство за устойчив 
туризъм в югозападeн и северозападен региони на Долен Дунав”,  

 Референтен № 2(4i)-3.1-5,  

 Приоритетна ос 3: „Икономическо и социално развитие – 
Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместна 
идентификация и насърчаване на сравнителните предимства”,  

 Ключова сфера на интервенция 3.1: „Подкрепа за трансграничното 
бизнес сътрудничество и популяризиране на регионалния образ и 
идентичност”, финансиран от Програмата за трансгранично 
сътрудничество Румъния-България 2007-2013. 

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: град 
Монтана, ул. Александър Батенберг 2, офис на „АРР и БЦ 2000“; 

- Да бъдат изтеглени от един от следните сайтове 
http://www.eufunds.bg, http://www.arrbc-montana.org или 
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/ . 

http://www.eufunds.bg/
http://www.arrbc-montana.org/
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
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ІV.2.3) Срок за подаване на оферти  
 
Дата: 24/01/2014 г. Час: 16,00 
 

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 страницата на 
Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 
2007 - 2013 

3. http://www.arrbc-montana.org   - (интернет адреса на 
възложителя в случай  че има такъв) 

 
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: 27/01/2014 г.  
Час: 9,30 
Място: град Монтана 3400, ул. Александър Батенберг № 2, „Агенция за 
регионално развитие и Бизнес център 2000“ 
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите  
(когато е приложимо)      да Х        
Упълномощени представители на участниците, журналисти и 
представители на юридически лица с нестопанска цел, представители на 
УО/ДО. 

 
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 - копие от документа за самоличност, заверено с гриф 
„Вярно с оригинала” и подпис; 
2. Когато кандидат е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения - документът се представя в официален превод;  
3. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския 
съвет от 11.03.2013 г.; 
4. Документ за регистрация по ДДС (ако е приложимо); 
5. Пълномощно в случаите, когато кандидатът ще се представлява от лице, 
различно от законния (законните) представител/и на кандидата, посочени в 
удостоверението за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено 
копие. 

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.): 

http://www.eufunds.bg/
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
http://www.arrbc-montana.org/
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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; 
 
2. Справка-декларация за общия оборот и за оборота на услугите,  сходни с 
обекта на настоящата процедура за последните три години, 2010, 2011 и 2012 г. в 
зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността 
си   – оригинал, по образец;  
 
3. За физическите лица се представят официални документи (копие или 
оригинал), удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните 
три години. (2010, 2011 и 2012 г.). 
 
Забележка:  
1. Под „услуги, сходни с обекта на настоящата процедура” се разбират услуги, 

свързани с подготовка на проучвания и/или изследвания в сферата на 
туризма. 

2. Когато се предвижда участие на подизпълнители, изискванията за общ оборот 
от услуги за предходните три приключили финансови години (2012, 2011 и 
2010) или за по-кратък период, в зависимост от датата, на която са започнали 
дейността си, се прилагат съобразно дела на тяхното участие. 

3. 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. 

4. Кандидатът ще бъде отстранен от участие във възлаганата поръчка, ако не 
отговаря на някое от посочените минимални изисквания. 

 
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. Списък на договори за предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката 
/в сферата на туризма/, 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 минимум 2 препоръки за добро изпълнение за посочените в списъка 
договори.  
 
2. Списък на лицето/лицата основни експерти, които ще бъдат ангажирани с 
организирането и провеждането на проучванията (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: 
- дипломи за завършено висше образование; 
- документи за общ професионален и специфичен опит /в сферата на туризма/ - 
копия от трудови и/или служебни книжки, граждански и/или трудови договори,  
доказващи посочените в автобиографиите обстоятелства. 
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Забележка:  

1. Под „услуги, сходни с обекта на настоящата процедура” се разбират услуги, 
свързани с подготовка на проучвания и/или изследвания в сферата на 
туризма. 

2. Когато се предвижда участие на подизпълнители, изискванията се прилагат 
съобразно дела на тяхното участие. 

3. Кандидатът ще бъде отстранен от участие във възлаганата поръчка, ако не 
отговаря на някое от посочените минимални изисквания. 

 
Г. Други изискуеми от кандидата документи:      
1. Оферта по чл. 14 от ПМС 69/2013 г.; 
2. 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); 

3. Документи по  т. А.1, А.2, А.3, Б, В и Г.3 за подизпълнителите в съответствие с 
Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.; 

4. Проект на договор – попълнен БЕЗ ЦЕНА и парафиран на всяка страница 
5. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата. Списъкът се 

представя, като първи начален документ в офертата на кандидата. Списъкът на 
документите, съдържащи се в офертата, се подписва от кандидата или от 
упълномощено от него лице и се подпечатва с печата на кандидата. В случай на 
упълномощаване следва да бъде представено надлежно заверено пълномощно 
за представителство.  

 
РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. До 5 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. При 
констатиране на несъответствие, кандидатът се отстранява. 
 
 
 
 
 
 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме във вашето бъдеще! 
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