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ЗАПОВЕД 

№ 33/28.10.2019 г. 

гр. Лясковец 

На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

в качеството си на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП във вр. § 2, 

т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, 

І. ОТКРИВАМ: 

възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените 

поръчки чрез „събиране на оферти с обява” на обществена поръчка за услуга с 

предмет: „Популяризиране, информиране и публичност на територията на 

СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица“ във връзка с 

прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2019 

година”, при следните условия: 

1. Предмет на обществена поръчка и мотиви за неразделяне на

обществената поръчка на обособени позиции: 

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Популяризиране, 

информиране и публичност на територията на СНЦ „Местна инициативна 

група Лясковец – Стражица“ във връзка с прилагане на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие за 2019 година”. 

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗОП, при подготовката за възлагане на 

обществената поръчка възложителят следва да прецени възможността за 

разделянето й на обособени позиции, което е в рамките на неговата оперативна 

самостоятелност. В настоящият случай, съобразявайки се с разпоредбата на чл. 

46, ал. 1 от ЗОП, възложителят е взел мотивирано решение да не разделя 

поръчката на обособени позиции. Касае се за обществена поръчка за услуга по 

см. на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включваща изработка и доставка на рекламни 

материали. Неразделянето на поръчката на обособени позиции е обусловено от 

нейната специфика и конкретните особености. Дейностите - предмет на 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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поръчката са еднотипни, еднопосочни като резултат (по осигуряване на 

публичност и визуализация) и за качественото им изпълнение в срок е 

целесъобразно те да бъдат изпълнени от един икономически оператор. В тази 

връзка, при възлагането на обществената поръчка на един изпълнител, 

дейностите ще се съвместяват, което от своя страна ще доведе до повишаване на 

качеството на изпълнение на услугата, ясно разграничаване на отговорността и 

изпълнението, в съответствие с изискванията на възложителя. Същевременно 

дейностите, включени в предмета на поръчката са от такова естество и са 

взаимосвързани в степен и по начин, които при разделяне на позиции биха 

довели до съществени затруднения за постигане на крайния резултат от 

възлагането на обществената поръчка. Всички материали, насочени към 

популяризирането на конкретна програма, имат систематична свързаност 

помежду си и не следва да са с различна визуализация, за което съществува 

обективен риск, ако поръчката се раздели на обособени позиции, изпълнението 

на които е възложено на различни икономически оператори. Кратките срокове за 

изпълнение на услугата – предмет на обществената поръчка, включваща 

изработка и доставка на материалите, също предполагат изпълнението на 

обществената поръчка от един изпълнител, с оглед осигуряване на по-голяма 

оперативност и гъвкавост.  

 Предвид изложеното, може да се направи обосновано предположение, че 

разделянето на предмета на обществената поръчка на обособени позиции крие 

опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или 

да се оскъпи, поради необходимостта от наличие на сложна координация между 

отделните изпълнители. Наред с това, евентуалното предвиждане на обособени 

позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може 

да изложи на прекалено висок риск изпълнението на обществената поръчка 

качествено и в срок. Още повече, разделянето на предмета на обществената 

поръчка на обособени позиции от една страна крие риск от прекратяване на 

процедурата за съответната позиция, поради занижен интерес от страна на 

потенциалните участници, а от друга страна ще затрудни участието на 

потенциални кандидати, т.к. те трябва да разполагат с осигурени ресурси за 

всяка обособена позиция поотделно.  

 Неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции обуславя и 

поставянето на общи критерии за подбор, относими към целия й предмет, което 

от своя страна ще създаде условия за насърчаване на конкуренцията и участие на 

икономически оператори, които имат по-малък оборот, опит и персонал, като се 

цели и съответствие с принципа, заложен в чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОП, доколкото те 

биха имали интерес от изпълнението на цялата поръка, т.к. ще могат да осигурят 

адекватно използване на наличния човешки и технически ресурс, с който 

разполагат. Така посредством неразделянето на предмета на поръчката на 

обособени позиции, е осигурено по-широко участие на потенциални 
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заинтересовани участници в съответствие с принципите, заложени в чл. 2 от 

ЗОП, като възприетият от възложителя подход цели да насърчи конкуренцията. 

 

 2. Правно основание за възлагане на обществена поръчка:  

 Обществената поръчка се възлага чрез „събиране на оферти с обява” 

съгласно чл. 186 - 195 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.  

 За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат 

разпоредбите на Част първа и Част втора от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и правилника за неговото прилагане (ППЗОП). 

  

 3. Кратко описание: 

 3.1. Обхват на обществената поръчка:  

 Възлагането на настоящата обществена поръчка е част от изпълнението на 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. 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 – 2020 г. 

 Дейностите по популяризиране, информиране и публичност на 

територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица“ във 

връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 

2019 година ще бъдат финансирани с безвъзмездна финансова 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). 

В предмета на обществената поръчка „Популяризиране, информиране и 

публичност на територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец 

– Стражица“ във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие за 2019 година” се включват отпечатване на брошури, 

изработване на рекламни материали и други, свързани с популяризиране 

дейността на МИГ: 

 

Артикул  

 

Единица Количество  

1. Годишни стенни работни календари с бранд 

на МИГ 

Брой  200 

2. Рекламни настолни работни календари с 

бранд на МИГ 

Брой  100 
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3. Рекламна химикалка с бранд на МИГ Брой  500 

4. Рекламни магнити за хладилник с бранд на 

МИГ 

Брой  500 

5. Флашки с бранд на МИГ  Брой  400 

6. Рекламен ключодържател с бранд на МИГ Брой  300 

7. Рекламна шапка с бранд на МИГ Брой  300 

8. Рекламна тениска с бранд на МИГ Брой  300 

9. Рекламна чаша с бранд на МИГ. Брой  300 

10. Рекламен моливник Брой  300 

11. Книжка „Проекти ОПРЧР“ Брой  500 

12. Книжка „Проекти ПРСР“ Брой  500 

13. Брошура „Иновации в проекти на МИГ“ Брой  1 000 

14. Плакат с бранд на МИГ Брой  500 

15. Информационна дипляна на МИГ на 

англ.език с бранд на МИГ 

Брой  300 

16. Дипляна „Активни граждани“ Брой  1000 

17. Папки МИГ Брой  300 

18. Наръчник „Как се реализира успешен 

проект“ 

Брой  200 

19. Изработка на видеофилм за дейността на 

МИГ 

Брой  1 (с продължителност  

най-малко 6 мин.) 

20. Тефтер луксозен с бранд на МИГ Брой  300 

21. Бележници с лепящи листи/кубче с бранд на 

МИГ 

Брой  400 

22. Хартиена торба/чанта с бранд на МИГ Брой  300 

23. Рекламен стикер на МИГ Брой  600 

24. Бюлетин Брой  2 400 

25. Транспарант Брой  1 

    

        3.2. Крайният срок за изпълнение на обществената поръчка е до 31.12.2019 

г. 

 Срокът за организиране и изпълнение на доставката на артикул, включен в 

предмета на поръчката, се посочва в Техническото предложение (Образец № 2 
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от документацията за участие) от всеки участник, като същия е в календарни дни 

и не може да бъде по-дълъг от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 

получаване на заявката на възложителя от изпълнителя.  

 3.3. Място за изпълнение на поръчката:  

 Изпълнението на поръчката по „Популяризиране, информиране и 

публичност на територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец 

– Стражица“ във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие за 2019 година” обхваща територията на СНЦ „МИГ Лясковец 

– Стражица”.  

 

 4. Финансов ресурс, прогнозна стойност на поръчката и начин на 

образуване на предлаганата цена: 

 4.1. Финансов ресурс за обезпечаване на обществената поръчка:  

 Финансовият ресурс за заплащане на обществената поръчка се осигурява 

по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020” в изпълнение на 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. 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 – 2020 г.  

 4.2. Прогнозна стойност: 

 Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 36766,67 

лева (тридесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и 

седем стотинки) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или 

44120,00 лв. (четиридесет и четири хиляди сто и двадесет лева) с включен данък 

върху добавената стойност (ДДС) и представлява финансовия ресурс, осигурен 

посредством одобрения за 2019 г. бюджет на СНЦ „Местна инициативна група 

Лясковец – Стражица“ 

 4.3. Предлагана цена и начин на плащане: 

 Ценовите оферти на участниците не трябва да надхвърлят както 

прогнозната стойност на обществената поръчка, така и прогнозната единична 

цена за всеки отделен артикул, включен в нейния предмет. Участник, предложил 

цена, по-висока от общата прогнозна стойност на обществената поръчка, както и 

от прогнозната единична цена за всеки отделен артикул, ще бъде отстранен от 

участие във възлагането на поръчката. 

 Доставените артикули, включени в обхвата на обществената поръчка с 

предмет: „Популяризиране, информиране и публичност на територията на 

СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица“ във връзка с 

прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2019 

година” се заплащат по предложената от изпълнителя цена в ценовото му 

предложение, представляваща неразделна част към сключения договор за 

услуга. В предлаганата от всеки участник цена за изпълнение на поръчката в 
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ценовото предложение (Образец № 3 към документацията по възлагане на 

поръчката), която представлява общата стойност за изпълнение на поръчката, 

трябва да бъдат включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение 

на поръчката в описания вид и обхват съгласно Техническата спецификация 

(Приложение 1 към документацията по възлагане на поръчката).  

 Възложителят разплаща извършената услуга по банков път по сметка, 

посочена от изпълнителя, срещу издадена фактура от изпълнителя за всяка една 

изпълнена дейност/доставен артикул. Изпълнителят е длъжен да издаде отделна 

фактура за всяка една дейност (отпечатване на брошури, изработване на 

рекламни материали), в която изрично да е посочено, че услугата е извършена по 

Договор РД-50-196/29.11.2016 г., като се посочи вида изпълнената дейност/ 

доставения артикул. 

 Плащанията се извършват след подписване на двустранен приемно-

предавателен протокол за всяка дейност, придружен от доклад. Плащането на 

всяка една дейност/артикул се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от датата на подписване на двустранния приемно-предавателен 

протокол за съответната дейност, с който работата е приета без забележки и 

представяне на фактура от изпълнителя. 

 

 5. Условия, на които трябва да отговарят участниците:  

 Изисквания за лично състояние: 

 5.1. На основание чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 195 от ЗОП възложителят 

отстранява от участие във възлагането на обществената поръчка участник, 

когато: 

5.1.1 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 

159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 

307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;  

5.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на 

тези по т. 5.1.1., в друга държава членка или трета страна;  

5.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 

лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя 

и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган 

Забележка:  

На основание чл. 54, ал. 5 от ЗОП, основанието по т. 5.1.3. за 

отстраняване не се прилага, когато размерът на неплатените дължими 

данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния 

общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 

000 лв. 

5.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  
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5.1.5. е установено, че:  

а). е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор;  

б). не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор;  

5.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или 

съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 

2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или 

чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен;  

5.1.7. е налице конфликт на интереси*, който не може да бъде отстранен.  

*По смисъла на § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗОП 

„конфликт на интереси” е налице, когато възложителят, негови служители 

или наети от него лица извън неговата структура, които участват в 

подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да 

повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага** 

по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и за който би 

могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във 

връзка с възлагането на обществената поръчка. 

** По смисъла на чл. 54 от ЗПКОНПИ „облага” е всеки доход в пари или в 

имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и 

предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги 

безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или 

почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или 

обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на 

загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие. 

5.2. Основанията по т. 5.1.1., т. 5.1.2. и т. 5.1.7. се отнасят за лицата*, 

които представляват участника и за членовете на неговите управителни и 

надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има 

такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в 

състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за 

физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано 

юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му.  

Когато участникът или юридическо лице в състава на негов контролен или 

управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 

основанията по т. 5.1.1., т. 5.1.2. и т. 5.1.7. се отнасят и за това физическо лице. 
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*Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП тези лица са: 

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон;  

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници 

по чл. 105 от Търговския закон;  

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - 

лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;  

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 

244, ал. 1 от Търговския закон;  

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския 

закон;  

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;   

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и 

представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на 

държавата, в която клонът е регистриран;  

8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за 

кооперациите;  

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по 

чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;  

10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел;  

11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;  

12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват 

и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. В случаите по т. 11 и т. 12 когато лицето 

има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в 

чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да 

представят необходимата информация относно правно-организационната форма, 

под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица 

по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на 

органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат. 

 

 6. Участие на гражданско дружество (дружество по Закона за 

задълженията и договорите (ЗЗД) – обединение/консорциум: 

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице в 

случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или 

юридически лица.  

С оглед предоставената му правна възможност в чл. 37, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), 
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възложителят изисква от участник - обединение, което не е юридическо лице, да 

представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната 

информация във връзка с настоящата обществена поръчка: 

а). правата и задълженията на участниците в обединението; 

б). разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

в). дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

г). определяне на партньор, който да представлява обединението за целите 

на обществената поръчка. 

При участие на обединение, документът за създаване на обединението, 

следва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 

- всички членове на обединението са солидарно отговорни при 

изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в 

резултат на проведеното възлагане чрез събиране на оферти с обява;  

- всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на 

обединението за целия период на изпълнение на договора за възлагане на 

обществена поръчка, сключен в резултат на проведеното възлагане чрез 

събиране на оферти с обява.  

Не се допускат никакви промени в състава на обединението – участник 

след подаването на офертата.  

Не се допуска включването на клаузи в документа за създаване на 

обединението, които противоречат на изискванията на възложителя съобразно 

чл. 37 от ППЗОП. 

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се 

сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено 

копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от 

чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен 

документ за регистрация от държавата, в която са установени.  

 

 7. Критерии за подбор: 

 7.1. Изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците: 

 Изисквано  минимално ниво: 

През последните три приключили финансови години всеки участник 

следва да е реализирал минимален общ оборот не по-малко от 60 000,00 лв. 

(шестдесет хиляди лева), включително минимален оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката* не по-малко от 30 000,00 лв. (тридесет хиляди лева), 

изчислен на база годишните обороти**.  

*Годишен общ оборот е сумата от нетните приходи от продажби по 

смисъла на Закона за счетоводството. 
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„Нетни приходи от продажби” са сумите от продажба на продукция, 

стоки и услуги, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената 

стойност и други данъци, пряко свързани с приходите. 

**Оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка е 

сумата, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от 

дейности, попадащи в обхвата на поръчката.  

 ”Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката” са дейности по 

осъществяване на публичност и информационни дейности чрез изработка и 

доставка на рекламни материали. 

 За доказване на икономическото и финансовото си състояние, преди 

сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител трябва да представи следните документи: 

 Справка по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП за общия оборот и оборота в 

сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили 

финансови години – Образец № 8 от документацията за участие;  

 Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато 

публикуването им се изисква и  

 Доказателства за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.  

 Забележка: 

 В съответствие с чл. 62, ал. 2 от ЗОП, когато по основателна причина 

кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от 

възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и 

финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят 

приеме за подходящ. 

 

 7.2. Изисквания за технически и професионални способности на 

участниците:  

 Изисквани  минимални нива: 

 7.2.1. Всеки участник трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен 

или сходен с предмета на настоящата поръчка* за последните три години от 

датата на подаване на офертата.  

 *Под „дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на 

настоящата поръчка” се има предвид дейности по осъществяване на 

публичност и информационни дейности чрез изработка и доставка на рекламни 

материали. 

 Забележка: 

 **В случай че участникът участва като обединение, което не е 

юридическо лице, изискването за опит при изпълнението дейности с предмет, 

идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка (дейности по 

осъществяване на публичност и информационни дейности чрез изработка и 

доставка на рекламни материали), се прилага към обединението - участник 

като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. 
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 За доказване на техническите си и професионални способности, преди 

сключване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за 

изпълнител трябва да представи следните документи: 

 Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на услугите, които са идентични 

или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 

години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 

получателите – Образец № 9 от документацията за участие и 

 Доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за извършената услуга. 

  

 7.2.2. Всеки участник трябва да разполага с екип от ключови експерти, 

притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, 

съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението 

на услугата, както следва:  

а). Експерт „Ръководител екип”* – лице, притежаващо:  

 - висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” в едно от следните професионални направления от област на 

висше образование „Социални, стопански и правни науки”: Администрация и 

управление, Икономика, Обществени комуникации и информационни науки или 

еквивалент; 

 - професионален опит не по-малко от 2 (две) години. 

 *Отговорности на експерта „Ръководител екип“: 

 - осъществява цялостното управление на екипа по изпълнение на 

поръчката; 

 - комуникира с възложителя или негов представител при вземане на 

крайни решения, касаещи изпълнението на поръчката; 

 - отговаря за координиране на действията с партньорите по проекта; 

 - отговаря за вътрешно екипната комуникация и контрол на качеството; 

 - носи отговорността за качественото и срочно изпълнение на 

поръчката; 

 - оценява рисковете за изпълнение на поръчката и предприема мерки за 

предотвратяването им; 

 - отчита дейността пред възложителя. 

 б). Експерт „Дизайн и предпечатна подготовка”* – лице, притежаващо: 

- висше образование, образователно - квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” по специалност в областта на дизайна и/или предпечатната 

подготовка и/или рекламата и/или маркетинга или еквивалент; 

- професионален опит не по-малко от 1 (една) година. 

 *Отговорности на експерта „Дизайн и предпечатна подготовка”:  

 - извършва дизайна и предпечатната подготовка на информационните 

материали по проекта; 

 - координира всички дейности по изработката на рекламните 

материали; 
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- планира предпечата и печата на необходимите материали; 

- извършва контрол по печата и качеството на рекламните материали. 

За доказване на техническите и професионалните способности, преди 

сключването на договора за обществена поръчка, участникът, определен за 

изпълнител представя следния документ: 

 Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала и членовете на

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е 

посочена професионалната компетентност и опит на лицата – Образец № 10 от 

документацията за участие и 

 Документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

Забележка: 

Всеки участник по своя преценка може да включи в екипа си и други 

служители/ експерти, извън посочените от възложителя като минимално 

изискуеми в документацията за участие във възлагането на обществената 

поръчка.  

7.2.3. Всеки участник трябва да разполага за период, не по-кратък от срока 

за изпълнение на поръчката, с необходимото техническо оборудване за 

изпълнението на обществената поръчка, включващо: 

- широкоформатна печатаща машина; 

- ламинираща машина; 

- режещ плотер; 

- пълноцветен принтер за печат на неравни повърхности (сувенири) на 

висока  резолюция; 

- офсетна печатаща машина; 

- CnC рутер и гравир. 

Забележка: 

В случай, че техническото оборудване не е собствено, срокът на 

договора за ползването му под наем или на друго правно основание, трябва да е 

не по-кратък от срока за изпълнение на обществената поръчка - до 31.12.2019 

г.    

За доказване на техническите и професионалните способности преди 

сключването на договора за обществена поръчка, участникът определен за 

изпълнител представя следния документ: 

 Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за инструментите,

съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за 

изпълнение на поръчката - Образец № 11 от документацията за участие. 

Забележка: 

а). Възложителят може да не приеме представено доказателство за 

технически и професионални способности, когато то произтича от лице, 

което има интерес, който може да води до облага* по смисъла на чл. 54 от 
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Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 

безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената 

поръчка. 

 *Съгласно чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество, „облага” е всеки доход в пари 

или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и 

предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги 

безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или 

почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или 

обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на 

загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие. 

 б). При участие на обединения, които не са юридически лица, 

изискванията на възложителя по отношение на критериите за подбор, 

отнасящи се до икономическото и финансовото състояние и до техническите и 

професионалните способности на участниците, се доказва от обединението - 

участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 

регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 

при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението.  

 в). Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва 

информацията, посочена в офертата, когато това е необходимо за 

законосъобразното провеждане на процедурата.  

 г). Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят 

изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива.  

С оглед възможността, предвидена в чл. 67, ал. 5 от ЗОП, приложима по 

силата на чл. 195 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след 

отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез 

които се доказва информацията, посочена в самата оферта, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

 8. Изисквания към изпълнението на поръчката: 

 8.1. Изпълнението на поръчката следва да се осъществява съобразно 

изискванията на действащото национално и европейско законодателство, както и 
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съгласно условията на възложителя, посочени в документацията за участие, вкл. 

Техническата спецификация (Приложение № 1). 

 8.2. При изпълнението на договора за обществена поръчка изпълнителят и 

неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право съгласно Приложение 

№ 10 към чл. 115 от ЗОП. 

 

 9. Критерий за възлагане на обществената поръчка:  

 Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта.  Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа 

на критерий за възлагане „най-ниска цена” съгл. чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 Участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката ще 

бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на обществената поръчка.  

 

 10. Срок на валидност на офертата:  

 Срокът за валидност на офертите е 90 (деветдесет) дни и започва да тече 

от деня, следващ деня на крайния срок за получаване на оферти. Срокът на 

валидност на офертата е времето, през което участниците са обвързани с 

условията на представените от тях оферти. С подаването на оферта участниците 

се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок 

на валидност на офертите  

 Възложителят запазва правото си да изиска от участници да удължат 

срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за 

обществената поръчка. 

   

 11. Срок за получаване на офертите: 

 Срокът за получаване на офертите е до 17.00 часа на 12.11.2019 г. в 

офиса на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” или по 

пощенски път на адрес: гр. Лясковец 5140, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, 

ул. „Бузлуджа” № 1. 

 Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три 

дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три 

оферти. След изтичане на допълнително удължения срок възложителят 

разглежда и оценява получените оферти, независимо от техния брой. 

 

 12. Разглеждане и оценяване на предложенията: 

 Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 13.11.2019 г. от 

10:00 часа в Заседателната зала на Община Лясковец, в сградата на общинска 

администрация на Община Лясковец, с адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 

1. 
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 Комисията от нечетен брой лица, назначена от възложителя по реда на чл. 

97 от ППЗОП, отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява 

ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват 

представители на участниците. 

 На закрито заседание комисията съставя протокол за разглеждането и 

оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя 

на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на 

участниците и се публикува в профила на купувача. 

 

II. ОДОБРЯВАМ: 

 

 Документацията за възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от Закона 

за обществените поръчки чрез „събиране на оферти с обява” на обществена 

поръчка за услуга с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност 

на територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – 

Стражица“ във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие за 2019 година”. 

  

ІІІ. НАРЕЖДАМ: 

 

 1. За оповестяване възлагането на обществената поръчка да бъде 

публикувана на Профила на купувача на СНЦ „Местна инициативна група 

Лясковец – Стражица” обява за събиране на оферти, която да се изготви по 

образец и да съдържа най-малко информацията по Приложение № 20 към чл. 

187, ал. 1 от ЗОП. Заедно с обявата да бъде публикувана документацията за 

участие, вкл. техническата спецификация и всяка друга информация, свързана с 

изпълнението на поръчката. 

 2. В деня на публикуване на обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП на профила 

на купувача да бъде публикувана кратка информация за поръчката на портала на 

Агенцията по обществени поръчки (АОП) за вписване в Регистъра на 

обществените  поръчки (РОП). 

 3. В случай, че в първоначално определения срок са получени по-малко от 

три оферти, срока за получаване на оферти да бъде удължен с най-малко три 

дни. В тази връзка да бъде изпратена информацията на портала на АОП за 

вписване в РОП, в която да се посочи удължения срок за получаване на оферти. 

 4. При прекратяване на възлагането по реда и в случаите по чл. 193 от 

ЗОП да бъде оттеглена информацията по т. 1 от портала на АОП, като бъде 

публикувано и съобщение на Профила на купувача, в което се посочват 

мотивите за прекратяването.  

  

 На основание чл. 23 от ППЗОП, 
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IV. ПРЕДОСТАВЯМ: 

 

 Неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до 

документацията за обществената поръчка в Профила на купувача на 

възложителя на следния адрес: http://www.mig-zaedno.eu/index.php/profil-na-

kupuvacha.html в деня на публикуване на информация за поръчката в Публичния 

регистър на АОП. 

 Документацията може да бъде изтеглена от всяко заинтересовано лица, за 

да изготви то своята оферта. 

 

  Настоящата заповед да се връчи на отговорните длъжностни лица - за 

сведение и изпълнение.  

  

 Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

Д-Р ИВЕЛИНА  

” 

http://www.mig-zaedno.eu/index.php/profil-na-kupuvacha.html
http://www.mig-zaedno.eu/index.php/profil-na-kupuvacha.html



