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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата:  

  

 Възложител: МИГ „Тутракан -Сливо поле “, публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 4 от 

ЗОП 

Поделение (когато е приложимо):  

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00165  

Адрес: гр. Тутракан, ул.Трансмаринска № 10, ет.2 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Шанел Хасанова-  Експерт по СВОМР 

Телефон: 0878 216 111 

E-mail: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не 

 

 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

 

[] Доставки 

 

[x] Услуги 

 

Предмет на поръчката: „Изработване на рекламни материали за популяризиране, 

информиране и публичност на територията на СНЦ „Местна инициативна група 

Тутракан-Сливо поле“ във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие за 2019 година 

 

  



2 
 

Кратко описание: СНЦ „МИГ – Тутракан-Сливо поле”  като бенефициент по подмярка  

19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие“  и подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие" следва да възложи изпълнение на дейности по 

популяризиране, информиране и публичност на външен изпълнител. 

Дейностите по популяризиране, информираност и публичност ще бъде с безвъзмездна 

помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” на местна инициативна група (МИГ), одобрена за 

финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

местно развитие” (подмярка 19.2) от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за прилагане на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие (ВОМР). 

Настоящата поръчка е за изработване на рекламни материали за популяризиране, 

информиране и публичност на територията на СНЦ „Местна инициативна група 

Тутракан-Сливо поле“ във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие за 2019 година. Техническото задание и спецификация на необходимите 

на възложителя рекламни материали са приложени към документацията за участие. 

 
Място на извършване:  МИГ Тутракан – Сливо поле, гр. Тутракан, ул.Трансмаринска 

№ 10, ет.2  

 
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС) Общата стойност на 

поръчката се определя в лева и не може да надвишава финансовият ресурс за заплащане 

на обществената поръчка в размер на 21154,17 лева (Двадесет и една хиляди сто 

петдесет и четири лева и 17 стотинки) без включен данък върху добавената стойност 

(ДДС) или 25385,00 лв. (Двадесет и пет хиляди триста осемдесет и пет лева) с включен 

данък върху добавената стойност (ДДС).  

Посочената прогнозна стойност представлява максималният разполагаем финансов 

ресурс осигурен от възложителя за изпълнение на дейностите по предмета на 

обществената поръчка.  

Предложената от участника цена не следва да надвишава посочената прогнозна 

стойност. В случай, че предложената цена надвишава тази стойност, предложението 

няма да бъде оценявано и класирано. 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [x] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [    ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

 

 

 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

Участниците следва да представят оферта, изготвена при условията на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), настоящата 

обява и техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на интернет 

страницата на възложителя. 

в т.ч.: 

 

Изисквания за личното състояние: За участниците не следва да са налице основанията 

по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. За доказване на посоченото обстоятелство участниците 

представят декларации по чл. 192, ал. 3 от ЗОП съгласно приложения в документацията 

за участие образец. Към момента на сключване на договор, участникът, избран за 

изпълнител, представя необходимите документи, удостоверяващи декларираните 

обстоятелства. 

 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  не се изисква 

 
Икономическо и финансово състояние: не се изисква 

 

Технически и професионални способности: 

 

При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените по-долу 

обстоятелства, като попълват декларации по образец от възложителя. Преди 

сключването на договор за обществена поръчка, избраният за изпълнител участник 

следва да представи доказателства, удостоверяващи съответствието с критериите за 

подбор. 

 

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, еднаква или сходна с 

предмета на обществената поръчка през последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата. За удостоверяване на посоченото изискване участникът представя 

списък - декларация на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите на услугата, 

заедно с документи, които удостоверяват извършването й. 

Забележка: Под сходни дейности се разбират дейности, свързани с подготовка и 
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изпълнение на рекламни материали и печат. 

Под „изпълнена“ са разбира тази дейност, чието изпълнение е приключило в рамките на 

заложения от възложителя период, независимо от началната дата на изпълнение. 

Под „документи, които удостоверяват извършването й“ се разбира удостоверения, 

референции, препоръки и други еквивалентни документи, удостоверяващи изпълнените 

дейности или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

извършените дейности, съответстваща на вписаните в списъка - декларация данни. 

2. Участникът следва да притежава внедрена сертифицирана система за управление на 

качеството, съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен с 

обхват в областта на обществената поръчка, удостоверяващ, че системата за управление 

на организацията е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията на 

международния стандарт. Обхватът на сертификата следва да включва дизайн, 

предпечатна подготовка, печат и разпространение на рекламни материали и изделия в 

печатен и електронен вид. 

Сертификатът по т. 2 следва да е издаден по реда на чл. 64, ал. 5 от ЗОП. 

В съответствие с чл. 64, ал. 6 от ЗОП възложителят ще приеме еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. 

За удостоверяване на изискването по т. 2 участникът представя заверено копие от 

посочения сертификат. Ако документът е на чужд език, се представя и в превод на 

български език. 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[] Цена и качествени показатели 

[] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[x] Най-ниска цена  
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 Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

 
Срок за получаване на офертите: 

 

Дата:09.04.2019.г.                       Час: 17.30 часа 

  

Срок на валидност на офертите: 

 

Дата: 20.12.2019 г.                       Час: 16.30 часа 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

 

Дата: 11.04.2019.г.                       Час: 15.30 часа 

  

Място на отваряне на офертите: гр. Тутракан, ул.Трансмаринска № 10, ет.2 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства 

от   

европейските фондове и програми:  [х] Да [] Не 

 

Идентификация на проекта, когато е приложимо: Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018г. за 

прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.Дейностите по 

популяризиране, информираност и публичност ще бъде с безвъзмездна помощ по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие” на местна инициативна група (МИГ), одобрена за финансиране по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за местно развитие” 

(подмярка 19.2) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) за прилагане на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие (ВОМР) 

 Друга информация (когато е приложимо): 

 

1. Всяка оферта трябва да съдържа следните документи и информация: 

1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - 

оригинал. В описа участникът следва да опише всички представени от него 

документи и информации. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително 

следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно описа. 

1.2. Представяне на участника, включващо: 

2.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
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търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която  участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата;  

2.2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението 

- и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият;  

1.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, 

които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).  

1.4. Декларация по чл. 192, ал.3от ЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 от Закона за обществените поръчки) – по приложен образец. 

1.5. Декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 

от Закона за обществените поръчки) – по приложен образец. 

1.6.  Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – по приложен образец. 

1.7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - по образец на възложителя; 

1.8. Копие от документ, удостоверяващ, че участникът притежава внедрена 

сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на 

стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен с обхват в областта на 

обществената поръчка,  

1.9. Списък на изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета и обема на 

обществената поръчка през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата,  с посочване на стойностите, датите и получателите. 

1.10. Предложение за изпълнение на поръчката” по образец на възложителя  

1.11. „Предлагани ценови параметри” на участника по образец на възложителя  

 

2. Подаване на офертите: Всяка оферта трябва да съдържа посочените в 

настоящата обява образци, копия на документи и сведения. Всички представени копия 

на документи, ако се изискват такива, трябва да са заверени с подпис и печат, извън 

тези, които следва да са в оригинал или с нотариална заверка, в противен случай 

предложението ще остане без разглеждане. 

Офертата се изготвя на български език. Всички документи, представени на чужд език, 
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следва да бъдат представени и в превод. Офертата заедно с всички образци и 

документите, посочени в настоящата обява, се поставя в запечатана непрозрачна 

опаковка. Върху опаковката се посочва: 

- Предмета на поръчката, за която се участва; 

- Наименование на участника, включително участниците в обединението /когато 

е приложимо/, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 

адрес. Офертите се подават лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка в офиса на МИГ Тутракан -Сливо поле,  

гр. Тутракан, ул.Трансмаринска № 10 ет.2. 

Всички оферти, представени след обявения срок за получаване, не се приемат и 

разглеждат. 

Не се приема оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Тя 

незабавно се връща и това се отбелязва в регистъра на възложителя. 

3. Предпоставки за отстраняване на участник: 

3.1. Липса на изискуеми документи; 

3.2. Документи, представени в незаверен от участника вид; 

3.3. Оферти, получени след крайния срок за представяне на оферти; 

3.4. Некоректно попълнена оферта – неспазени указания /условия, образци/ при 

попълването и/или обявените критерии, заедно с направените пояснения /забележки/ към 

тях. 

5. Приложения към настоящата обява са: 

- техническа спецификация за обществена поръчка; 

- документация за обществената поръчка. 

 
Дата на настоящата обява 

 

Дата: 29.03.2019 г. 

 Възложител 

 

Трите имена: (Подпис и печат) д-р Димитър Венков  Стефанов 

 

Длъжност: Председател на МИГ „Тутракан – Сливо поле  

 

Angel Angelov
Stamp


