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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенилти
(МТИТС), с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всичш
заинтересовани лица за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“
Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се 3ano3HaeTé t
условията и да подготвите своите оферти за участие в процедурата, в съответствие със
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане ! на Закона
обществените поръчки (ППЗОП).
[Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указанW,
образци, условия и изисквания, представени в документацията, обявлението и решениет з
Офертите се подават в деловодството на Министерството на транспо^т^
информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 11 д
датата посочена в обявлението - Раздел IV.2.2 „Срок за получаване на! оферти или н
заявления за участие“.
| Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане и оценка.
Комисията ще започне своята работа в деня посочен в обявлението - Раздел IV 2.
„Условия за отваряне на офертите“ в 14:00 часа в сградата на Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11
За информация и въпроси може да се обръщате към г-н Момчил Марков - държарер
експ0рт в отдел „Мониторинг, информация и комуникация“, дирекция „Координац
програми и проекти“, Министерство на транспорта, информационните техноло)
съобщенията, тел: + 359 2 9409 851, e-mail: mail@mtitc.government.bg.
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ЧАСТ I: УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА И УКАЗАНИЯ
|

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Възложител
[Възложител на настоящото публично състезание за избор на изпълнител н
обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП)
главният секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии
съобщенията, упълномощен със Заповед № РД-08-406 от 28.09.2018 г. на министъра н;
транспорта, информационните технологии и съобщенията.
2. Правно основание за откриване на процедурата
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка т
основание чл. 176, чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. За нерегламентираните
настоящата документация условия по провеждането на процедурата! се прилаг^
разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както
приложимите национални и международни нормативни актове, в съответствие с предмеТ;
на поръчката.
|3. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката
Процедурата е за обществена поръчка с обект услуга, с прогнозна стойност 250 00Ò
(двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС и попада в приложното поле на стойностнит
прагове по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Съгласно чл. 176 от ЗОП разпоредбите на глава двадесет
и пета „Публично състезание. Пряко договаряне“ от ЗОП се прилагат при възлагане h i
обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 2. В конкретния случай не са налиц
обстоятелства по чл. 182 от ЗОП, които да налагат процедура на пряко договаряне, пор; ди
което настоящата поръчка се възлага чрез процедура на публично състезание по смисъла на
чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.
Посредством тази процедура се цели осигуряване на публичност и защита на обществени!
интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност iip:i
провеждане на процедурата.
\4. Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1,
3 от (ЗОП).
j
!
5. СРУкод
Общ CPV код - 79952000 „Услуги, свързани с организиране на събития“
6. Обхват
Предвижда се провеждане на различни събития за нуждите на Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. За целите на изпълнението на
настоящата поръчка, събитията могат да бъдат следните видове: заседание на комитет} за
наблюдение на ОПТТИ, годишно (голямо) публично събитие, семинар, пресконферент
обучение, дискусия, работна срещи, форум, кръгла маса, конференция, публична леки
информационна кампания, изложба, обучение за изграждане на умения и усъвършенств
компетенциите за работа в екип, както и други дейности за реализиране на събитието.
За различните събития е необходимо различно обезпечаване като осигуряване н
лектори, транспорт, наемане на закрити помещения и открити пощи, професионално фот
заснемане, разпечатване на материали за участниците в събитията.

I

|7. Мотиви за невъзможността за разделяне на обособени позиции
Изпълнението на дейностите изисква цялостен поглед и организация при провежд;агае
на дадено събитие. Разделянето на позиции би изложило на риск изпълнението не.
разнообразния набор от дейности.
I
L
^
8. Срок
и място на изпълнение
Срокът за изпълнение на услугата е 3 (три) години от датата на подписване на
договора.
Услугите, обект на настоящото задание, следва да се предоставят на територията НЕ.
Република България.
9. Финансиране
Обществената поръчка е предвидено да се финансира със средства; на оперативщ.
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., приоритетна ос \
„Техническа помощ“, бюджетна линия № BG16M10P001-5.002-0002 „Популяризиране йе.
ОПТТИ чрез организиране на публични събития, изработка на рекламни и печатна
материали.”
10. Цени и начин на плащане
Максималната стойност на поръчката, която съвпада с нрогнозната й стойност.
250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС.
■Плащането се извършва съгласно предложените единичните цени за отделш те
дейности от Изпълнителя в срок до 30 дни от изготвянето на отчетен доклад за изпълнеш :т<
дейностите по съответното събитие, подписан протокол за приемане на услугата
представяне на оригинална фактура.
Цената на всяко събитие се изчислява на база действителните количества Пс
единичните цени за отделните компоненти, посочени в ценовата оферта на участника.
Единичните цени за отделните дейности, свързани с изпълнението на Услугите
посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни за времето т
изпълнение на Договора и не подлежат на промяна освен в случаите, изрично уговорени i
Договора и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
|Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение не.
Договора, както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен
случаите, изрично уговорени в Договора и в съответствие с разпоредбите на! ЗОП.
j
j
10. Участници
Участник в процедурата по възлагане на обществена поръчка може да бъде всякс
бъш'арско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения
както1 и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съглас нс
законодателството на държавата, в която то е установено. Не се допуска до участие I
проце|дурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от
условията на Възложителя в тази документация.
Участникът не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на общественатЕ
поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците
в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата-членка, в коятс
са установени.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се
представя оригинал или заверено копие на документ - учредителен акт, договор
споразумение или друг приложим документ за създаване на обединението, от който да СЕ
видни следните обстоятелства:
• правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната поръчва:
• разпределението на отговорността между членовете на обединението;
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
J

•
определянето на партньор или лице, което да представлява обединението
зг
целит|е на обществената поръчка.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.
Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение
физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване
юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация
регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи
съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира ка|го
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта
В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за
възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сюпочра
договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
11. Оферти
11.1 Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право
представи само една оферта.
11.2 Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител за
друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
11.3 Свързани лица, съгласно §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, в4>в
връзка с§1,т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлага яе
на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществе за
поръчка.
11.4 Офертите на участниците трябва да са със срок на валидност - 6•I(шест) месеи ;а,
считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Възложителят кари
Участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за
обществената поръчка, ако е необходимо.
11.5
При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията [за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейс: си
документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП). В него се предостазя
съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните баш
данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, кои го
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установсн[ са длъжни да
предоставят информация.
I
j

12. Подизпълнители/трети лица
Участниците могат да ползват подизпълнители при изпълнение на обществената
поръчка. В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползйа
подизпълнители, посочените в Раздел III „Критерии за подбор“ се прилагат и за
подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват и
за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата, посочени
в Раздел II „Лично състояние на участниците
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, кои]го
са включени в предмета на договора за подизпълнение.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. В
случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще използва капацитета на

трети лица, последните следва да отговарят на критериите за подбор, посоченi
Раздел III „Критерии за подбор", за доказването на които участникът се позовава на
техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване сп\
процедурата, посочени в Раздел II „Лично състояние на участниците“.
13.
Предоставяне на документацията за обществената поръчка, публикуване ia
документи
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни
средства до документацията за обществена поръчка в официалната си интернет страница
Профила на купувача на адрес: https://www.mtitc.govemment.bg/pk/procedure/1422.
14. Разяснения по документацията за обществената поръчка
Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по решението,
обявлението и/или документацията за обществена поръчка в срок до 10 дни, преди изтичане
на срока за подаване на оферти.
Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, Цс
не по]късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти.
Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило сл|еД
горепосоченият срок.
Разясненията се предоставят чрез публикуване в Профила на купувача, на сайта Цц
МТИТС.
5. Обмен на информация
Всички комуникации и действия между възложителя и участниците, свързани
настоящата процедура са в писмен вид и само на български език. Писма/кореспонденц ля
представени на чужд език се представят задължително и в превод на български ез* к,
Работният език за изпълнение на поръчката е български.
Обменът на информация между възложителя и участниците може да се извърпта Jio
един от следните допустими начини:
а) лично - срещу подпис;
б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочен: ) Я
от участника адрес;
в) чрез куриерска служба с обратна разписка;
г) по факс;
д) по електронен път съгласно изискванията на Регламент (EC) Го 910/2014 m
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификац: т
и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар1и за отмяна :ia
Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги. При ползване на електронен подга
съобщението се счита за получено, независимо дали е генерирано потвърждение
доставянето му, от момента на постъпването му в информационна систег^ а,
индивидуализирана чрез адреса на електронната поща, посочен от участпика. С огл ;д
правната сигурност и избягването на спорове за факта и времето на получаването,
участниците следва да настроят посочените от тях електронни пощенски кутии да генерир it
автоматично известие за доставяне на съобщенията. Независимо дали такива настройки
бъдат направени или не, за получаването на съобщението се прилага чл. 10, ал. 1 от Закова
за електронния документ и електронния подпис и електронните удостоверителни услуги
постъпването му в електронната поща на кандидата или участника.
Обменът включва запитвания на участници в процедурата и друга кореспонденция
между възложителя и участниците, свързана с провеждане на процедурата до сключване ]га
договор.

II. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
1.
Основания за отстраняване
1.1. Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
1.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнало
преди или по време на процедурата:
! а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по
чл. 10.8а, чл. 159а- 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 !- 260, чл. 30
307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК) или престъпления,
аналогични на посочените в друга държава членка или трета страна;
б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла ria
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, ш и
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съглась о
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП1;
г) установено е, че:
аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверява!:
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за поДбор;
бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
|д) установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решени^,
наруш|ение 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 трудова-iа
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът ил
участникът е установен;
je) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен,
il 1.2. Основанията по т. 1.1.1, б. “а” и “е” се отнасят за лицата, които представляващ
участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника, i
за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решени^
от тези органи.
Забележка: лицата, които представляват участника и лицата, които са членове н
управителни и надзорни органи на участника са:;
а) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговски^
закон;
б) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
в) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147
ал. 1 от Търговския закон;
г) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и;чл. 244, ал.
от Търговския закон;
д) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал.
от Търговския закон;
е) при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
1Чл. 44, ал. 5 ЗОП гласи: „(5) В случай че с извършването на действия по ал. 3 и/или 4 не може да се осигури спазване на
принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за
възлагане; на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване н ;.
този принцип.“
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ж)
при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона
или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът
регистриран;
!з) в случаите по б. “а” - “ж” - и прокуристите, когато има такива;
и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - [лицата, кон о
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на
държавата, в която са установени.
Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при ; вземането ria
решения от управителните и надзорните органи на участника, са лица със статут, който им
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен ка
този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните
органи.
■1.1.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/иди
юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 1.1.
по-горе основания за отстраняване.
1.1.4.
Основанията за отстраняване по т. 1.1.1., б. “а” по-горе се прилагат до изтичане
на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок, а тези
по т. 1.1.1., б. “г”, предложение първо и б. “д” - три години от датата на Настъпване на
обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е! посочен др> г
срок. J
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1.1. б. „а
се попълва в еЕЕДОП както следва:
В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъд^
за следните престъпления:
li Участие в престъпна организация - по чл. 321 и 321а от НК;
2. Корупция - по чл. 301 - 307 от НК;
3Ì Измама - по чл. 209 - 213 от НК;
!
4.
Терористични престъпления ши престъпления, които са свързани с
терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 6 и ал. 7 от НК;
5Ì Изпиране на пари ти финансиране па тероризъм - по чл. 253, 253а!, или 2536 от
НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
6J Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 159г от
НК. |
В, Част III, Раздел Г на въпроса „Прилагат ли се специфичните национални основани^
за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията з
обществената поръчка?“, участникът следва да отговори с „Не“, ако за него не с;
приложими следните специфични национални основания за изключване:
а ) j наличие на присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 1219-252 и чл
254а-260 от НК;
б) наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от Допълнителните разпоредби ш.
ЗОП с друг участник в конкретната процедура;
в)| наличие на обстоятелства по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона з*
икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията! по чл. 4 от
закона.
1
г) наличие на обстоятелство по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество.
:
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т.
1.1.16. „а“ при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т! 1.1.1. б. „б”
се попълва в Част III, Раздел Б от еЕЕДОП.
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Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1.1. б. „9”
- „е” се попълва в Част III, Раздел В от еЕЕДОП
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.1.1. б. „а”
за престъпления по чл. 172 и чл. 352 - 353е от НК се попълва в Част III, Раздел В от
еЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва:
• дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за
постановяването й;
I
•] срока на наложеното наказание
I
,
1.2. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, определени с
Възложителя
lj.2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществен а
поръчка участник, за когото е налице обстоятелството, че е обявен в несъстоятелност или е
в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон,
или е Преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира
в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството нш
държавата, в която е установен
ll.2.2.
Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/ила
юридически лица, когато за член на обединението е налице посоченото по т. 112.1 основание
за отстраняване,
Информация относно липсата или наличието на обстоятелство по т. 1.2.1 се
попълва в Част III, Раздел В от еЕЕДОП.
jl.3. Други основания за отстраняване
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
|1.3.1. Участници, които са свързани лица.
Съгласно §1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за публично предлаган|е
на ценни книжа „свързани лица” са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно
дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен
включително.
I
Съответно, съгласно §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публично
предлагане на ценни книжа „контрол ” е налице, когато едно лице:
притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата не.
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едне
дружество ши друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете не
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на
решения във връзка с дейността на юридическо лице.
1.3.2.
Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл.
3, т. 8, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъ|чен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРКЬДРСЛТДС),
освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
Забележка:

Съгласно чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, чл. 3 и чл. За от същия закон не се прилагат,
когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран
пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, il
в друга държава - страна по Споразумението за Европейското ' икономическо
пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за
финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейск,
съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книлЬа
са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия,
или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически
лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;
\
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е
част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели у а
държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното
данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговип е
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско
местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в
регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за
търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4\ дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатн л
произведения и е представило информация за действителните собственици - физически
лица, rio реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения;
5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавнипк
поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която
Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до
пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собствениц i
- физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага
споразумението;
6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на
Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и
територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от
19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в
регистъра почл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;
7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е
местно^ лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено
международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по
Общоп}о споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
8. | дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е
част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели нс
държава, с която Република България има сключено международно търговско и/иль
икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по
търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни
собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Участниците трябва да декларират в еЕЕДОП дали дружеството - Участнин е
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че,
дружеството - Участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва
конкретното изключение.
И.З.З. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки н^ основание чл.
69 от ;Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество (ЗПКОНПИ).
lì.3.4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълн)и
друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.
1.3.5. Участник, представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани със социалного и трудовото право, приложими
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и
трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
1.3.6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП шф
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП.
1.3.7. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок н
удължи срока на валидност на офертата си.
1Ì3.8. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката^ по-висока от
определената от Възложителя в настоящата документация за обществена поръчк i
максиМална стойност на поръчката.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.3.1, и.
1.3.2. и 1.3.3 се попълва в Част III, Раздел Г от еЕЕДОП.
1.4.
Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса Hà
основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП).
1.4.1. При наличие на основание за отстраняване от процедурата по т. 1.1.1 и т. 1.2.
|
i
от настоящия
раздел, съответният участник има право да представи доказателства,
че è
предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, като може да докаже съответно
че е:
а) погасил задълженията по т. 1.1.1, б. „б”, включително начислените лихви и/шп)
глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
б) платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
в) изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни
и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
г)| платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекс;
на труда.
1.^.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните
документи:
• по отношение на обстоятелството по б. „а” и „б” (чл. 56, ал. 1, т. Ì и 2 от ЗОП)
- документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да
видно^ че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочван!
или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателна
изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължим^
обезщетение;
| • по отношение на обстоятелството по б. „в” (чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП) ■
документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
1.4.3.
Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки; като вземе
предвид тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението/ нарушението.
1

!

и

Когато приеме, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантирг
неговата надеждност, Възложителят няма да го отстрани от процедурата.
Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на
надеждност по т. 1.4.1. (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в еЕЕДОП в полето свързало
със съответното обстоятелство.
!
I Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в т. 1.1., т. 1.2. и 1.4.1. |

III.
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
I
I
Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор, които ре
отнасят до:
^Изисквания|. . ,
у •Документи за доказване•
А/ Икономическо и финансово
състояние
1. Участниците да са реализирали:
1.1. минимален общ оборот, изчислен на
база годишните обороти за последните три
приключили
финансови
години
в
зависимост от датата, на която участникът е
създаден или е започнал дейността си в
размерна: 100 000 лв.

I
Б/ Технически
и
професионални
способности
2. Участниците през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване на
офертата, да са изпълнили минимум 1
(една)(дейност с предмет и обем, идентична
или сходна с предмета на поръчката.
„Дейност, идентични или сходна с
предмета и обема на поръчката“ е дейност,
която включва провеждане на 1 малко
събитие (до 60 души) и провеждане на 1
голямо събитие (над 60 души).

1. Съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП
съответствието се доказва с Отчет за
приходите и разходите, който е съставна
част от Годишните финансови отчети.
Легална дефиниция за „годишен общ
оборот“ е
дадена в §2, т. 66 от
Допълнителните разпоредби на ЗОП.
j
За участник, подизпълнител или трето
лице, което е чуждестранно лице, оборотът
ще се изчислява по официалния курс на
БНБ за съответната валута в лева към
датата на подаване на офертата._________

2. Съгласно чл. 64, ал. 1, т.1 2 от ЗОП
’ I
съответствието се доказва със списък на
услугите, които са идентични или сходни с
предмета на настоящата поръчка с
посочване на стойностите, | датите и
получателите, заедно с доказателства за
извършената услуга.
I

!
I
!
Съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, Възложителят може да изисква от Участниците
по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в еЕЕДОП, включително по отношение на изпълнението на
поставените критерии за подбор, когато това е необходимо за законо|съобразното
провеждане на процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от
Участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални 'документи,
ì
I

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и :ia
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
При подаване на оферта за участие, Участникът удостоверява съответствието си
критериите за подбор чрез попълване на еЕЕДОП Част IV: „Критерии за подбор“.
При попълване на еЕЕДОП следва да бъдат спазвани указанията за подготовка
на образеца, съдържащи се в самия образец па еЕЕДОП и указанията
документацията.

I

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
1. Подготовка на офертата - общи изисквания:
I
ILL Офертата не може да се предлага във варианти;
1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия и разпоредбите на чл. 47, ал. 9 от ППЗОП;
1.3. Офертите се изготвят на български език;
1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата
може да промени, допълни или да оттегли офертата си;
!
1.5. Всеки участник може да представи само една оферта;
1.6. Представените образци в документацията за обществената поръчка и условията,
описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъда|г
напълно съобразени с тези образци;
1.7. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или1от надлежн з
упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното ог
представляващия дружеството.
1.8. Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изискв з.
нотариална заверка се представят в копие. Всички документи, свързани с офертата, трябвт
да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи, референции или
сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени от превод на български език
2. Съдържание на офертата:
!
j
2.1. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника, или от
упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга
с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. Върху
опаковката участникът посочва:
• наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато
е приложимо;
• адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
• наименованието на настоящата поръчка.
I
2.2. Съдържание на ОПАКОВКАТА - документи и образци:
2.2.1. Опис на представените документи (описът се подписва от представляващи?
участника);
2.2.2.Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вщ;
(еЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на Възложителя
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител, а когато е приложимо 4
еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице; за всеки
подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението
на поръчката - попълва се по образец - Приложение № i;
2.2.3.Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, an. 3 от
ЗОП на|основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП;
2.2.4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението
(когато е приложимо) - заверено от участника копие - учредителен акт, договор,
споразумение или друг приложим документ за създаване на обединението, от който да са
видни следните обстоятелства:
•| правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната поръчка;
•, разпределението на отговорността между членовете на обединението;
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
!
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I • определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за цели тс
на обществената поръчка.
2.2.5. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато
приложимо.
2.2.6. Техническо предложение, съдържащо:
!• документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не
законният представител на участника - оригинал или нотариално заверено копие (ако
приложимо);
1« предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на Възложителя, което се попълва по образец -Прилож ем\е
м зВ предложението за изпълнение на поръчката участникът:
- декларира съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларира съгласие с определения от Възложителя срок на валидност на офертите;
- декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъи}и
и осигуровки, закрила на заетостга и условията на труд.
Ако участник не представи Техническо предложение за изпълнение на поръчката
или представеното от него Техническо предложение не съответства на изискваният
на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.
^
2.2.7.
Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ попълва се Приложение № 3 - Образец в оригинал, подписано и подпечатано от
представляващия участника или упълномощено лице.
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никакв ì
информация относно предлаганата цена.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън
плика,[Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена /или части
от нея/ р е бъдат отстранени от участие.
Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски
в изчисленията на предложената от него цена, което удостоверява с подпис и печат
(ако има такъв) на всеки един документ, включен в ценовото предложение.
Ценовото предложение съдържа предложението на Участника относно общата цена за
изпълнение на всички задачи, включени в техническата спецификация. Ценовото
предложение не следва да бъде закръглено, а изписано до стотинка (до втория знак след
десетичната запетая) и посочената стойност да е без ДДС и с Д ДС.
Предложената цена следва да включва всички разходи по изпълнение' предмета нг
поръчката и при съобразяване със задачите, предвидени в Техническата спецификация.
|
2.3.Запечатване:

I

I

Офертата се представя на хартиен носител в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА,
върху която участникът посочва:
До
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11
I

(

;
ОФЕРТА
за участие публично състезание за възлагане на обществена поръчка е предмет:
„Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“
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Наименование на участника:
участници в обединението (в приложимите случаи).
Адрес за кореспонденция:..........................................
Лице за контакт..........................................................
jТелефон:......................................................................
!Факс..............................................................................
[Електронен адрес:......................................................
Забележка:
Адресът за кореспонденция следва да е пълен и точен с оглед осъществяване на обмен
хода на провеждане па процедурата за възлагане на обществената поръчка.
3|. Изисквания към документите:
3].1. Всички документи трябва да са:
подписани или представени в копия, ако не са оригинал, освен документите, ;
които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;
•
документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни
функции или от упълномощените за това лица.
4.
Указание за подготовка на Единния европсйски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП:
4.1.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски
документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП). В него се предоставя
съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните баз
данни, !в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните |органи, кои г з
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установе!
са длъжни да предоставят информация.
4Ì2. Съгласно чл. 67, ал. 4 от (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните k
заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ
за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.
Възложителят предоставя на заинтересованите лица образец на еЕЕДОП з
конкретната процедура
“Организиране на събития за нуждите на ОИТТИ 2014-2020“.
Образецът на еЕЕДОП /eESPD / за поръчката е публикуван на профила на купувача и
може да бъде изтеглен по електронен път с останалата документация за обществената
поръчка на адрес https://www.mtitc.govemment.bg/pk/procedure/1422 в PDF и XML формат.
Препоръчително е създадения еЕЕДОП да се изтегли и в двата формата: ESPDrequestìpdf- за четене и преглед и ESPD-request.xml - за компютърна обработка и попълване.
В образеца на еЕЕДОП за конкретната обществена поръчка са маркирани полетата, които
съответстват на поставените от Възложителя изисквания, свързани с личното състояние на
участниците и критериите за подбор.
Участниците следва да попълнят своя/своите еЕЕДОП за участие в процедурата чрез
използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система за
еЕЕДОП. Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секЦия РОП и еуслуги/| Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес
https ://éc.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg.
Забележка: Съгласно указания на ЕК еЕЕДОП работи с последната версия на най
разпространените браузъри, като Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari и Opera. За да се
избегнат евентуални проблеми, се препоръчва използване на последната версия ш.

16

съответния браузър. Уточнено е също, че някои функции, например изтегляне на файл, не
работят на смартфони и таблетни компютри.
частникът попълват своя/своите еЕЕДОП за участие в процедурата, като:
В ие сте? ©
li Избира опцията „Икономически оператор“.
О
Възлагай* орган в»
2. Зареязда в системата изтегления ESPDО Вьапожятел О
requestxml файл.
(•) Икономически сл ер а то р Ф
3. Попълва необходимите данни в еЕЕДОП.
Искате да:
4: Изтегля попълнения еЕЕДОП (espdсрейлЕЕЛОП
response) в PDF формат, след което еЕЕДОП
Д . О О & с д н п н т е д ю ЕС Д О П -О ЛгО Вьоедете огговср©
I следва да се подпише с електронен подпис от
К ачите д о к у м ен ти
! съответните лица по чл. 40 от ППЗОП.
качете
негане за £ВДОПот огьзлагащна оргаи
еЕЕДОП, попълнен през системата за
[_______ " —
Brq-.vco-- I _
качете те д и ш е м а а и
— =
еЕЕДОП се предоставя в електронен вид,
!-------------Т -------цифрово подписан и приложен на подходящ
оптичен носител към пакета документи за
участие в процедурата.
òpodoo

е

дол

Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява
данни; предвид което еЕЕДОП в .xml или .pdf формат винаги трябва да се запазва и д|а
се съхранява локално на компютъра на потребителя.
Допълнителна информация за използването на системата за еЕЕДОП може да
бъде намерена на адреси:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4 2018.pdf
hlttp://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242
4.3.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица з
доказване на съответствието с критериите за подбор, той попълва Част! II, Раздел В
„Информация относно използването на капацитета на други субекти“ от еЕЕДОП, като з
всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, в който се посочва информацията
изисквана съгласно раздели А и Б от Част II и от Част III.
Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно plecypca, койтЬ
ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
j 4.4. Когато участникът е решил, че ще използва подизпълнители, той попълва Част
И, Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор
няма да използва“ от еЕЕДОП и ако е приложимо, съответното изискване от Част IV от
еЕЕДОП, като за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, в който се посочва
информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от Част II и от Част III.
Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела
от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване о”
процедурата.
:
4.5. Участници - обединения попълват еЕЕДОП-и за обединението и за всяко
физическо или юридическо лице, участващо в обединението.
i
4.6. Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван прр
предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се
в него информация все още е актуална.
4.7. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едне
лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита
на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен
еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
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4.8 В случаите по т. 4.7, когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата,
свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което
може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
4.9. В еЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа
информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съглась
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за те:
обстоятелства служебно на възложителя.
4.10. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП ил:
посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването ъа
офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки
се описват в еЕЕДОП.
Съгласно чл. 58 от ЗОП за доказване на липсата на основанията за отстраняван
от процедурата, участникът, избран за изпълнител, представя:
l\ за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимос^г
(изискват се служебно);
2.
за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП-удостоверение от органите п
npuxoSume (изискват се служебно) и удостоверение от общината По седалището н
възложителя и на кандидата или участника;
3\ за обстоятелството по чл. 54, cm. 1, т. 6 от ЗОП-удостоверение от органите н
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда
Когато в удостоверението по т. 3 се съдържа информация за влязло в сил
наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1\ т. 6 от ЗОП,
участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на
договор за обществена поръчка.
I
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представ.
съответния документ по т. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган съгласну
законодателството на държавата, в която участникът е установен.
В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените
обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът
представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно
законодателството на съответната държава.
Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официалнЬ
заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи
когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или
информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган ни
възложителя по служебен път.
5. (Приемане и връщане на оферти
5.1. Офертите се подават в деловодството на Министерството на транспорта
информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11
Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. !
Срокът за подаване на офертите е съгласно Обявлението за обществена поръчка.
Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на |офертата от
Възложителя.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може д£ промени, да
допълни или да оттегли офертата си.
!
5.2. При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ
номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.
5.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.1
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5.4.
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на (офертите пред
мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списъ с,
който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите га
лицата от списъка се приемат.
5.5. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по
5.4.
V. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Комисията за разглеждане и оценка на офертите ще бъде назначена от възложителя
след изтичане на срока за приемане на офертите и в съответствие с разпоредбите на чл. 1СЗ
от ЗОП.
2. Комисията ще разгледа и оцени офертите на основание чл. 104, ал. 1 от ЗОП, в
съответствие с предварително обявените условия и критерии за възлагане, като в работата
ще спази реда, предвиден в чл. 54 от ППЗОП.
У1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
I
li Условия за сключване на договор
l] 1 Условия за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка ф
определени в чл. 112 от ЗОП.
1Ì2 Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка
участника, определен за изпълнител в съответствие с чл. 109 от ЗОП.
1J3 Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор, избраният изпълнител
следва да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията з i
отстраняване от процедурата, съобразно чл. 58 от ЗОП, както и съответствието ;
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
1.|4 Преди сключване на договор, определеният изпълнител следва да предостави
гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без включен ДДС.
1.5
Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за изпълнител
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на
договора следва да представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, или еквивалентни документи съгласнс
законодателството на държавата, в която обединението е установено.
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

j

|

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора
в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията се представя преди сключване на договора в една от следните форми по
избор на изпълнителя:
а. Парична сума, внесена по сметката на Министерството н а . транспорта,
информационните технологии и съобщенията:
Банка: БНБ - Централно управление
j BIC BNBGBGSD
! IBAN: BG77 BNBG 9661 3300 1248 01
б. Безусловна, неотменима и непрехвърлима банкова гаранция в оригинал, със
срок на валидност срокът на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни, която да
съдържа задължение за банката - гарант да извърши плащане в срок на изпълнение до 5
(пет) работни дни, считано от датата при първо писмено искане от Възложителя,
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание

за задържане на гаранцията. Формата и съдържанието на банковата гаранция се съгласува
пpeдвàpитeлнo с Възложителя;
j
в.
Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността
изпълнителя, в полза на Възложителя, със застрахователна сума в размер на 3% ('
процента) от стойността на договора, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтич;
срока [по договора и при еднократно заплащане на дължимата застрахователна преми|
Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застрахова
Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно! или части
неизпълнение на договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на негова'
отговорност по друг договор.
Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава
на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза t
Възложителя, в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице. ^
Формата и съдържанието на застраховката се съгласуват предварително
Възложителя.
Изисквания към застрахователна полица, представена като гаранция за изпълнени^,
която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие отговорността на изпълнителя
1! Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в
оригинал с подпис, печат и данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и н;
Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се д
бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут н
оригинали. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Бенефициент по застрахователната полица.
2.
Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл. 12 о
Кодекса за застраховане.
3:| Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката р:
заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител пс
договора).
4.1
Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пъле^
размер.
5.| При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнител?
по договора, Застрахователяг неотменимо и безусловно е длъжен да( изплати не
Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за
плащане сума, в рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.
6. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно
Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че
Изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или
изцяло задълженията си по договора, независимо от евентуални възражения на
Изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа
на който Застрахователят изплаща обезщетението.
7. !Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви
и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към
Изпълнителя.
8. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора е длъжен да
представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано,
че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие
и всички останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При
представяне на нова застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня
следващ изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали
изисквания към нейното съдържание се запазват.
1
9. Самоучасгие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
10: Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да
бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.

ill. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието то
дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните
обстоятелства:
111.1
изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към к|е*
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
111.2.
връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя:.
!12. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие 'на сключения
възложителя договор и всички други необходими документи, свързани с него, с изключех nè
на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която
защитена със закон.
iГаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице
гарант.
'в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, банковата
гаранция или паричната сума може да бъде внесена от всеки един от участницит; в
обединението, като трябва да бъде посочено наименованието на изпълнителя.
При представяне на гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гарандия
изрично се посочва наименованието на участника, стойността на гаранцията, срока га
валидност, наименованието на обособената позиция, за която се представя гаранцията.
1Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнит» :л i.
Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване i:a
гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от, определени|Я в
насгрящата документация.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение
са посочени в проекта на договора за обществената поръчка за всяка обособена позиция
Гаранцията за изпълнение на договора за съответната обособена позиция се освобож; ;ава
без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояди
при него.
I
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ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Приложение № 2 къь
документацията за обществената поръчка
ЧАСТ III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
j

I

! Критерият за възлагане на обществената поръчка е „най-ниска цена“:
1 До оценка на Ценовото предложение ще бъдат допуснати само оферти, които
съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. |На оценка п :
определения критерий а възлагане подлежи предложената от Участника обща стойнос| за
изпълнение на всички задачи.
i
IВъз основа на резултатите комисията ще класира Участниците, като'на първо мяЬто
ще бъде посочен Участникът с най-ниска цена за изпълнение, а останалите ще бъ{ца,т
подредени в низходящ ред.
1В случай, че най-ниската цена се предлага в офертите на двама или повече Участнцц^,
комисията ще класира Участниците съобразно разпоредбите на чл. 58, ал. 3, от ППЗОП.

ЧАСТ IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР документацията за обществената поръчка

Приложение 1 № 5 к|ьм
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ЧАСТ V. ОБРАЗЦИ
документацията
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Единен европейски документ'за
обществени поръчки
I

'
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Част I: Информация за процедурата за възлагане
на обществена поръчка и за възлагащия орган ид1и
възложителя
И нф орм ация за п уб л и ка ц и ята
При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за коитб в
Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие
I
I
в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден, и попълнен
чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. Препратка към
публикуваното обявление в Официален вестник на Европейския съюз:
Получен номер на обявлението

Номер на обявлението в OB S:
OJS URL
National O fficial Journal
Когато не се публикува покана за участие в състезателна процедура в
Официален вестник на Европейския съюз или ако не е длъжен да публик^в^
там, възлагащият орган или възложителят трябва да посочи информацията
която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да
бъде'недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация ^а
наци'онално равнище)
И д ен ти ф и ц и р ан е на в ъ зл о ж и те л я
Офи|циално наименование:
I
Министерство на транспорта, информационните технологии и Съобщеният^
Държава:
;
България
И нф орм ация относно п р о ц е д ур а та за в ъ зл ага н е на о б щ е ств е н а
по р ъ чка
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Type of procedure
Not specified
Наименование:
„Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020"
Кратко описание:
Обществената поръчка е за организиране, логистичното и техническо
обезпечаване и провеждане на събития с различен формат. Събитията
могат да бъдат следните видове: заседание на комитет за наблюдение на
ОПТТИ, годишно (голямо) публично събитие, семинар, пресконференция,
обучение, дискусия, работна среща, форум, кръгла маса, конференция,
публична лекция, информационна кампания, изложба, обучение за
изграждане на умения и усъвършенстване компетенциите за работа
в екип, както и други. Ориентировъчни количества на годишна база: •
Заседания на комитета за наблюдение - 2 заседания на година; • Голямо
публично събитие - 1 брой годишно; • Подготовка и провеждане на
обучителен семинар - 1 брой годишно; Броят на останалите събития зависи
от конкретните нужди на УО на ОПТТИ.
Референтен номер на досието, определен от възлагащ ия орган или
възложителя (ако е приложимо):

Част II: Информация за икономическия оператор
А: Информация за икономическия оператор
Име:
Улица и номер:
Пощенски код:
Град:
Държава:
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):
Ел. поща:
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i

Телеф он:
Лице или лица за контакт:
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:
I

Ако не е приложимо, посочете д руг национален идентификационен
номер, ако се изисква и е приложимо.
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие лИ
е?
|
О Да |
!
О Не [
|
Само! в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор
защ итено предприятие ли е или социално предприятие, или ще
осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за
създаване на защ итени работни места?
° Да,
!
О Не
Как^в е съответният процент работници с увреж дания ил||| в
неравностойно положение?
j
Ако се изисква, посочете по-специално към коя категория! или
категории работници с увреж дания или в неравностойно положение
спад ат въпросните служ ители.

Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е
регистриран в официален списък на одобрени икономически
оператори или дали има еквивалентен сер ти ф и кат (напр. съгласно
нацйонална квалификационна система или система за предварител
класиране)?
^ п !
° flai
о не!
j

'
j

;
i

• Отговорете на въпросите в останалите части от този разде!л, в разде/
Б и когато е приложимо — в раздел В от тази част; попълнете част V,
-з -

когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част
VI.
а) Посочете съответния регистрационен или сертификационен номер,
ако е приложимо:
б) Ако удостоверението за регистрация или сертифициране е налично
в електронен формат, посочете:
в) Посочете препратки към документите, от които става ясно на какво
се основава регистрацията или сертифицирането, и ако е приложимо
— класификацията в официалния списък:
г) Регистрацията или сертиф ицирането обхващ а ли всички
задълж ителни критерии за подбор?
ОДа
О Не
• Попълнете също така липсващата информация в част IV, раздели А, Б, В
или Г според случая САМО ако това се изисква в съответното обявление
или в документацията за обществената поръчка
д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение
за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възлагащ ия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национал на база
данни в съответната държава членка?
ОДа
О Не
Ако съответната документация е достъпна в електронен формат,
посочете:

Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на
общ ествена поръчка заедно с други икономически оператори?
ОДа

• Ув0рете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.
I

I

а) Посочете ролята на икономическия оператор в групата |
(ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи.'..):
i

!

б) Посочете другите икономически оператори, които у ч а ств а т заеднр
в процедурата за възлагане на общ ествена поръчка:
j
I

!

в) Когато е приложимо, посочете името на участващ ата група:

I

I

h
!
Когато
е приложимо, посочете съответната обособена позиция
или
позиции, за която(които) икономическият оператор ж елае!да направ
оф ерта:

Б: Информация за представителите на икономическия оператор # 1
• Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата,
упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на|
настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:
I
iI
Собствено име
Фамилно име
Дата на раждане
I

Място на раждане
Улица и номер:
Пощенски код:
Град:
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Държава:
Ел. поща:
Телеф он:
Длъжност/Действащ в качеството си на:
Ако е необходимо, посочете подробна информация за
представителството (форми, обхват, цел...):

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други
субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в ч аст IV, и
критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?
ОДа
О Не
• Представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията,
изисквана в раздели А и Б от настоящата част и в част III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите
лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на
икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола
на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези,
които икономическият оператор може да използва за извършване на
строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните
субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет,
който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият
оператор няма да използва
• (Разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от
възлагащия орган или възложителя.)
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!

Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети
страни изпълнението на ч аст от поръчката?
ОДа
О Не
I
Ако да и доколкото е известно, приложете списък на предлаганите
подизпълнители:
1

• Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази
инрормация в допълнение към информацията съгласно част||,
предоставете информацията, изисквана съгласно раздели А и Б
от настоящата част и част III, за всеки подизпълнител/за всяка от
съответните категории подизпълнители.

Част III: Основания за изключване
А: О снования, свъ рзани с н а ка зате л н и присъди
В член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следнит
основания за изключване:
Участ|ие в престъпна организация
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен opra н
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в
член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г.
относно борбата с организираната престъпност (OB L 300, 11.11:2008 г„ ст □.
42).

Отговор:
ОДа
О Не
Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на EC?
j
о Да !
:
i

O He
URL
Код
Издаден(о) от
Корупция
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
измама, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен
в присъдата? Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с
корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности
или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ
С 195, 25.6.1997 г., стр. 1), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение
2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията
в частния сектор (OB L 192, 31.7.2003 г„ стр. 54). Това основание за
изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното
законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия
оператор.
Отговор:
ОДа
О Не
Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
ода
О Не
URL
Код
Издаден(о) от
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Измама
I
I
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присада за
измама, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която гродължава да се прилага период на изключване, пряко определен в
присъдата? По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на ф}инансовит
интереси на Европейските общности (OB С 316, 27.11.1995 г., стр'. 48).
Отговор:
ОДа
О Не
Тази и нформация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на ЕС?
ОДа
О Не
URL
Код
Издаден(о) от
Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присада за
участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага перио|* на
изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в
членовр 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно
борба с тероризма (OB L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание|за
изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие ил и
опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото
рамково решение.
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Отговор:
ОДа
О Не
Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на ЕС?
О Да
0 Не
URL
Код
Издаден(о) от
Изпиране на пари или финансиране на тероризъм
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в член
1 от Директива 2005/6CJ/EO на Европейския парламент и на Съвета от 26
октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система
за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (OB L 309,
25.11.2005 г., стр. 15).
Отговор:
ОДа
О Не
Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на ЕС?
ОДа
О Не
URL
Код
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Ивдаден(о) от
Детски труд и други форми на тр аф и к на хора
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решени|я или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
I
..
!
участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в
член 2 j O T Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и
защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/
ПВР на;Съвета (OB L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).
|
•

Отговор:
ОДа |
ОПе

;

I
I

I

_________________________________________________________________________________________________________

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на ЕС?
ОДа |
О Не |
URL
КОД

j
I
i

;
*

Издаден(о) от

Б: О снования, свъ рзан и с п л а щ а н е то на д анъц и или
со ц и ал н о о си гур и тел н и вноски
В член 57, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
I
i
основания за изключване:
Плащ ане на данъци
Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано cijc
задълженията му за плащане на данъци, както в страната, в която

е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или
възложителя, ако е различна от държавата на установяване?
Отговор:
ОДа
О Не
Съответна държава или държ ава членка
Размер на съответната сума

Нарушението на задълженията констатирано ли е с други средства,
различни от съдебно или административно решение?
ОДа
О Не
Ако нарушението на задълженията е констатирано със съдебно решение
или с административен акт, решението или актът с окончателен и
обвързващ характер ли е?
ОДа
О Не
Посочете д атата на присъдата или решението/акта.
В случай на присъда — срока на изключване, ако е определен пряко в
присъдата:
Опишете използваните средства.
Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати
или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или
социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?
ОДа
О Не
Опиш ете предприетите мерки

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на ЕС?
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ОДа
О Не
URL
Код
Издаден (о) от
Плащ ане на социалноосигурителни вноски
!
Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със
задълженията му за плащане на социалноосигурителни вноски, както в
страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия
орган i/ли възложителя, ако е различна от държавата на установяване?
Отговор:
ОДа
ОНе !
Съответна държава или държ ава членка
I

|
|
|

Размер на съответната сума

Нарушението на задълженията констатирано ли е с други средства,
различни от съдебно или административно решение?
О Да |
!
О He j
I
Ако нарушението на задълженията е констатирано със съдебно решение
или с административен акт, решението или актът с окончателен и
обвързващ характер ли е?
j
О Да
|
О Не
;
Посочете д атата на присъдата или решението/акта.
В случай на присъда — срока на изключване, ако е определен пряко е
присъдата:

!

!

Опишете използваните средства.
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I
I
I

Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати
или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или
социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?
ОДа
О Не
Опишете предприетите мерки

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на ЕС?
ОДа
О Не
URL
Код
Издаден(о) от

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси
или професионално нарушение
В член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
основания за изключване:
Нарушение на задължения в областта на екологичното право
Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно,
задълженията си в областта на екологичното право? Както е посочено за
целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното законодателство, в обявлението или в документацията за
обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.
Отговор:
ОДа
О Не
Опиш ете предприетите мерки
Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива")?
-14-

Опишете предприетите мерки
;

Нарушение на задължения в областта на социалното право
Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно,
задълженията си в областта на социалното право? Както е посочено за
целите' на настоящата процедура за възлагане на обществена по'ръчка в
I
националното законодателство, в обявлението или в документацията за
обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.
Отговор:
ОДа
О Не
Опишете предприетите мерки

j

j

I

I

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива")?
О Да
i
О Не !!
Опишете предприетите мерки
Нарушение на задължения в областта на трудовото право
Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно,
задълженията си в областта на трудовото право? Както е посочено за
целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното законодателство, в обявлението или в документацията за
обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.
|

Отговор:
О Да
О Не
Опишете предприетите мерки

II

!

j

|

I

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
|
!
(„реабилитиране по своя инициатива")?
О Да I
О Не
Опишете предприетите мерки

Несъстоятелност
Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?
Отговор:
ОДа
О Не
Опишете предприетите мерки
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изключването на
икономически оператори е задълж ително съгласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на ЕС?
ОДа
О Не
URL
Код
Издаден(о) от
Производство по несъстоятелност
Икономическият оператор предмет ли е на производство по
несъстоятелност или ликвидация?
Отговор:
О Да
О Не
Опишете предприетите мерки
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изключването на
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икономически оператори е задълж ително съгласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на ЕС?
ОДа
О Не
URL
Код
Издаден(о) от
!

Споразумение с кредиторите
Има ли икономическият оператор споразумение с кредиторите?
Отговор:
ОДа

О Не
i
Опишете предприетите мерки
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изклю чването на
икономически оператори е задълж ително съ гласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на ЕС?
ОДа
О Не
I
URL
Код
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Издаден(о) от
Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство
Намира ли се икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност
ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните
законови и подзаконови актове?
Отговор:
ОДа
О Не
Опишете предприетите мерки
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изключването на
икономически оператори е задълж ително съгласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на ЕС?
ОДа
О Не
URL
Код
Издаден(о) от
Управляване на активите от ликвидатор
Активите на икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор или
от съда?
Отговор:
ОДа
О Не
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'

\

Опишете предприетите мерки
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази !
информация не се предоставя, ако в случая изклю чването на
икономически оператори е задълж ително съгласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на ЕС?
ОДа
О Не
URL
Код
Издаден(о) от
I

I

Прекратена стопанска дейност
j
j
Стопанската дейност на икономическия оператор прекратена ли е?
Отговор:
ОДа
О Не
Опишете предприетите мерки
i

|

I

Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изклю чването на
икономически оператори е задълж ително съгласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?

ОДа
О Не
URL
Код
Издаден(о) от
Конф ликт на интереси, свързан с участието в процедурата за
възлагане на общ ествена поръчка
Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси
съгласно посоченото в националното законодателство, в обявлението или
в документацията за обществената поръчка, свързан с участието му в
процедурата за възлагане на обществената поръчка?
Отговор:
ОДа
О Не
Опишете предприетите мерки
Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за
възлагане на общ ествена поръчка
Икономическият оператор или свързано с него предприятие предоставяли
ли са консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя, или
участвали ли са по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане
на обществена поръчка?
Отговор:
ОДа
О Не
Опишете предприетите мерки
Предсрочно прекратяване на договор и налагане на обезщ етения или
други подобни санкции
Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за
поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор
да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения
или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?
Отговор:
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ОДа !
ОНе !
Опишете предприетите мерки

!

!

II

:

I

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива")?
ОДа |
I
О Не
Опишете предприетите мерки
I
Подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставян^
на придружаващ и документи и получаване на поверителна !
информация във връзка с процедурата
Икономическият оператор извършил ли е някое от следните действия:
а) Виновен е за подаване на неверни данни при предоставянето на
информацията, необходима за удостоверяване на липсата на основания за
изключване или на изпълнението на критериите за подбор,
б) Укрил е такава информация,
в) Не е могъл без забавяне да предостави съответните документи,
i
!
изисквани от възлагащия оран или възложителя, и
г) Опитал се е да упражни непозволено влияние върху процеса на!
вземане на решения от възлагащия оран или възложителя, да получи
поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства
в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави
поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже
съществено влияние върху решенията по отношение на изключването,
подбора или възлагането?
Отговор:
ОДа j
О Не !

;

ì__________________________________________________ Ì

Г: Специфични национални основания за изключване
П рилагат ли се специфични национални основания за изключване,
|
I
които са посочени в обявлението или в документацията за j
общ ествената поръчка?
Специфични национални основания за изключване
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Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на държавата членка на възлагащия орган
или възложителя. Прилагат ли се специфични национални основания за
изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за
обществената поръчка?
Отговор:
ОДа
О Не
Опишете предприетите мерки

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на ЕС?
ОДа
О Не
URL
Код
Издаден(о) от

Част IV: Критерии за подбор
Б: Икономическо и финансово състояние
В член 58, параграф 3 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
критерии за подбор:
Общ годишен оборот
Неговият общ годишен оборот за броя финансови години, изисквани в
съответното обявление, в документацията за обществената поръчка или в
ЕЕДОП, е, както следва:
Сума

Начална дата

Крайна дата

Сума !

j
Начална дата
Крайна дата

Сума
j

Начална дата
_

I

Крайна дата

Сума

Начална дата
Крайна1дата

Сума

Начална дата
Крайна! дата
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Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на ЕС?
ОДа
О Не
URL
Код
Издаден(о) от

В: Технически и професионални способности
В член 58, параграф 4 о т Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
критерии за подбор:
За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид
Само за обществени поръчки за услуги: През референтния период
икономическият оператор е предоставил следните основни услуги от
конкретния вид. Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит
до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.
Описание
Сума

Начална дата
Крайна дата
Получатели

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на ЕС?
ОДа
-24-

O He
URL
Код
Издаден(о) от

Край
Ч а с т V: Н ам аляване на броя на к в а л и ф и ц и р а н и те кан д и д ати
Икономическият оператор декларира, че:
Изпълнява обективните и недискриминационни критерии или
правила, които трябва да б ъд ат приложени, за да се ограничи броят
на кандидатите по следния начин:
В случай че се изискват определени сертиф икати или други
1
-| ■
документални д оказателства, посочете за всеки от тя х дали
икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или документални доказателства са на
разположение в електронен формат, посочете за всеки от тях:
[
|
Отговор:
I
О Да |
!
О Не |
Опишете предприетите мерки
{

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държ ава — членка на ЕС?
ОДа
;
;
О Не
URL
Код
I

Издаден(о) от
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Ч а с т V I: З а кл ю ч и те л н и полож ения
Икономическият оператор декларира, че информацията, посочена в части
II — V по-горе, е вярна и точна и че е представена с ясното разбиране на
последствията при представяне на неверни данни.
Икономическият оператор официално декларира, че е в състояние при
поискване и без забава да представи указаните сертификати и други
документални доказателства, освен в случаите, когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи
придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната
национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна
безплатно (при условие че икономическият оператор е предоставил
необходимата информация (уеб адрес, орган или организация, издали
документа, точна информация за документа), за да може възлагащият
орган или възложителят да направят това. Когато има такова изискване,
информацията трябва да бъде придружена със съответното съгласие за
достъп до документите), или
б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно (в зависимост от
изпълнението на член.59, параграф 5, втора алинея от Директива
2014/24/ЕС на национално равнище), възлагащият орган или
възложителят вече притежава съответната документация.
Икономическият оператор дава официално съгласие [посочете
възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел А] да
получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е
предоставена в [посочете съответната част/раздел/точка или точки]
от настоящия единен европейски документ за обществени поръчки за
целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка:
(кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на
Европейския съюз, референтен номер)].
Дата, място и — когато се изисква или е необходимо — подпис(и):
Дата

Място
Подпис
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!
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Приложение № 2
I]

ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

j

1. Цел и обем на поръчката
Основната цел на обществената поръчка е организиране, логистичното и
техническо обезпечаване и провеждане на събития с различен формат. Събитията могат
да бъдат следните видове: заседание на комитет за наблюдение на ОПТЩ, годишно
(голямо) публично събитие, семинар, пресконференция, обучение, дискусия, работна
среща, форум, кръгла маса, конференция, публична лекция, информационйа кампания,
изложба, обучение за изграждане на умения и усъвършенстване компетенциите за работа
в екип, както и други.
Ориентировъчни количества на годишна база:
• Заседания на комитета за наблюдение - 2 заседания на година;
• Голямо публично събитие - 1 брой годишно;
• Подготовка и провеждане на обучителен семинар - 1 брой годишно;
Броят на останалите събития зависи от конкретните нужди на УО на
ОПТТИ
| 2. Обхват и видове дейностите по обществената поръчка
I А) Всички събития се провеждат по заявка на Възложителя, в зависимост от
възникналите нужди за конкретното събитие. В заявката Възложителят определя
параметрите на всяко събитие. Изпълнителят трябва да има предвид, че заявката може
да включва всички или част от изброените по-долу дейности. Възложителят подава
писмена заявка до Изпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни преди определената дата
за провеждане на съответното събитие.
jВ случаите, когато се налага в по-кратки срокове от 15 (петнадесет) дни да се
възложи и проведе събитие, възлагането се осъществява след изрично съгласие от
Изпълнителя.
Изпълнителят следва да предложи на Възложителя минимум 2 (два) варианта за
провеждане на всяко отделно събитие до 3 (три) работни дни от датата на получаване на
заявката. Възложителят уведомява Изпълнителя за избрания вариант за провеждане на
събитието в срок до 2 (два) работни дни, след получаване на предложените от
Изпълнителя варианти. В случай, че Възложителят посочи конкретно място за
провеждане на събитието, не е необходимо изпълнителят да предлага два варианта за
провеждането му.
'
|Б) Комуникацията между Възложителя и Изпълнителя ще се осъществява в
писмен вид чрез определените за целта лица за контакт от страна на Възложителя и
Изпълнителя, чрез електронна поща.
;
В) Възложителят има право да извършва промени по заявените условия до 2 (два)
работни дни преди датата на провеждане на съответното събитие, без да дължи
неустойки.
|
Забележка: По решение на Възложителя за зали и помещения могат да се ползват и
наличните ведомствени обекти, като Комплекс „Бояна“ и други, които се възлагат
директно към съответното ведомство извън договора на поръчката. В този случай, по
решение на Възложителя, към Изпълнителя могат да се възлагат за изпълнение
отделни компоненти от ценовото предложение на Изпълнителя.
I

;I
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ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ
2.1 Осигуряване на настаняване
Настаняването се организира на база подадената от Възложителя заявка, в която
се посочва местоположението, броя на нощувките и индикативния брой на участниците.
При необходимост се осигурява и достъп до стая за хора с увреждания. Предлаганите
хотели за настаняване следва да бъдат с категория 3, 4 или 5 звезди („клас А“ от Закона
за туризма), като Възложителят има право да избере конкретното място за настаняване
от предложените минимум два варианта от Изпълнителя или да посочи конкретно място
за настаняване. Изискване към стаите е да са с нова/реновирана обстановка, отоплени, с
климатична инсталация, със самостоятелен санитарен възел и с безжичен интернет.
Изпълнителят предоставя изготвения от Възложителя списък с участниците на
хотела, като тяхното разпределение на рецепцията на съответния хотел се извършва от
Изпълнителя. Изпълнителят осигурява свой представител за посрещане, регистрация и
настаняване на участниците. Изпълнителят следва да предвиди единично настаняване на
участниците с включена закуска.
Изпълнителят е длъжен да осигури минимум 3 бр. паркоместа за служебни
автомобили (без допълнително заплащане от страна на Възложителя).
Възложителят ще заплати разходите по тази дейност за реално
присъствалите участници.
2.2 Осигуряване на зала, помещение/открито пространство
Различните видове събития могат да се провеждат както в зали и закрити
помещения, така и на открити пространства, съобразно вида на събитието. Залата,
помещението/откритото пространство се осигурява на база посоченото в заявка. Залите
могат да са в хотел и да се използват самостоятелно - без комбинация от другите
дейности в техническата спецификация. Помещенията могат да са в музей, галерия,
библиотека, конгресен център, зала в сгради на областна/общинска администрация и др.
Събитията на открито се провеждат на подходящо за тематиката пространство
или обществени зони - площад, парк, градинка и други.
2.2.1 Провеждане на събитие в зала
Изпълнителят осигурява подходяща зала според посочените параметри в
заявката. Капацитетът на залите трябва да е съобразен с очаквания брой на участниците.
Изпълнителят предлага концепция за извършване на събитието, в която се посочва и
схема на залата, която подлежи на одобрение от страна на лицата определени от
Възложителя. Концепцията се изпраща по електронен път.
Изпълнителят е задължен да наеме, подреди и аранжира залата според описаните
в заявката изисквания съобразно броя на участниците, вида на събитието, като
предварително съгласува подредбата (необходимостта от осигуряване на
президиум/подиум с катедра, маси, кресла, гръб за сцена и/или други декори ) с
Възложителя, както и да осигури нейното използване в определения часови диапазон.
Необходимо е осигуряване на базисна техника за провеждане на събитието:
професионално озвучаване, осветление, лаптоп/и, мултимедия/и, екран/и, монитори,
покритие с микрофони, в т.ч. минимум 3 безжични микрофона, не по-малко от 1
микрофон на всеки трима участника, микрофони тип „брошка“ за
лекторите/модераторите и др. необходима техника за провеждане на конкретния вид
събитие. В случай, че присъстват международни участници и гости да бъде осигурена
подходяща техника за симултанен превод: слушалки за превод на всеки желаещ
участник, двуканален аудио запис на събитието, кабина за преводачите (преводачите се
осигуряват от Възложителя). Залите трябва да са с климатизация, да е осигурен достъп
2
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до безжичен интернет, гарантиращ безпроблемна връзка едновременно за минимум
двадесет устройства. Изпълнителят следва да осигури техник за поддръжка на място на
цялото необходимо техническо оборудване по време на събитието. Изпълнителят следи
дали в залите е осигурен достъп за хората с увреждания. В случай, че |в залата не
осигурен такъв достъп, изпълнителят го осигурява за своя сметка.
! Оформлението на залата се организира от Изпълнителя по ! указания н
представител на Възложителя. При провеждане на представителни събития масите в
залата следва да бъдат с покривки/преградни плоскости пред краката на седящите.
■ За провеждане на заседания на Комитетите за наблюдение масите'се подреждат
П-образно или успоредно. Като следва да бъдат осигурени места на маса за минимум 70
участника.
I
Задължение на изпълнителя е да наема/изработва, транспортира, монтира и
демонтира елементите за сметка на ресурса, предложен по тази дейност.

I

!

Особености при организаиията на събития в зала:
\

• За заседания на Комитета за наблюдение
I Изпълнителят следва да осигури пълното логистичното обезпечаване е а
отделните дейности при подготовката и провеждането на заседанията на Комитета ia
наблюдение (КН) на ОПТТИ.
|
Според утвърдената практика от програмен период 2007-2013 г. и чл. 16, ал. 1 <|т
Постановление № 79 на Министерския съвет от 10.04.2014 г. за създаване на комитети
за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на
програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за
програмен период 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г., изм., бр. 58 от 2014 г., бр. 76
от 2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 2014 г.) (ПМС № 79 от 10.04.2014 г.), заседанията се
свикват най-малко два пъти в годината. В случай на необходимост могат да бъдат
насрочвани и извънредни заседания.
В едно заседание на КН се очаква да участват между 70 и 130 души
представители на службите на Европейската комисия, различни национални
организации и бенефициенти. Посоченият брой на участниците е индикативен, като на
едно заседание могат да участват по-малко от 70 или повече от 130 души.1
Преди започване на заседанието залата се зарежда с вода (0,5j л.) за всички
участници. По време на кафе-паузи и/или обяд Изпълнителят осигурява презареждане с
минерална вода (0,5 л) в залата.
По време на заседанията представител на Изпълнителя или осигурено от него
техническо лице следи за температурата в залата и борави с климатичнатк инсталации
Възложителят ще заплати само разходите за реално присъствалите на
заседанието участници, независимо дали техният брой е по-малък или по-голям cm
първоначално заявените.
I
j
• За други събития
Индикативният среден брой участници за събитията е от порядъка на 60 души на
събитие. В зависимост от целевите групи и формата на събитието броя на участниците
ще| варира в широки граници и няма минимална или максимална граници.
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Работното време на Изпълнителя трябва да бъде съобразено с работното време на
МТИТС. Изпълнителят следва да обезпечи провеждането на събития и в почивни и
празнични дни.
2.2.2 Провеждане на събитие на открито пространство.
Изпълнителят е задължен да наеме необходимото пространство/територия за
разполагане на събитието, както и да осигури необходимото техническо оборудване.
Оформлението на цялото пространство се организира от Изпълнителя и се съгласува от
Възложителя. Изпълнителят създава пространствено подреждане и композиция на
събитието, както и оформление на отделни елементи, като сцена (открита и закрита),
шатри, коктейлни маси (както и включени покривки за масите), столове и маси (при
необходимост), стойки за поставяне на рекламни винили, пана, снимки, оборудване за
разполагане на рекламни материали, щандове и др.
Ако е необходимо, изпълнителят осигурява охрана на територията, на която се
провежда събитието, по време на подготовката и провеждането му, както и обезпечава
разходите за покриване на изискванията на централната и местната власт за
организиране и провеждане на конкретното събитие. Задължение на изпълнителя е и
снабдяването с разрешителни за провеждане на мероприятие на открито.
Забележка: Разходите за изпълнение на всички задължения на участника,
свързани с дейността следва да са калкулирани в цената, предложена за тази дейност.
2.3 Техническо оборудване
С всяка заявка Възложителят уточнява вида техническо оборудване, което ще е
необходимо за съответното мероприятие. За всяко събитие изпълнителят задължително
осигурява специалисти за техническа поддръжка - минимум един специалист.
2.3.1 Осигуряване на система за симултанен превод, включително и кабина за
превод и аксесоари (слушалки за превод, кабели, зарядни и др. съобразно броя
участници), двуканален запис на събитието. В случай на необходимост от превод на
открито, изпълнителят осигурява съответното оборудване за обезпечаване на превода.
2.3.2 Осигуряване на базисна техника за провеждане на събитията:
• Екран/и с подходящ размер и видимост, според големината на залата или
монитор - минимум 1 бр.;
• мултимедиен проектор - минимум 1 бр.;
• лаптоп, свързан с мултимедийния проектор и към интернет - 1 бр. (при
необходимост и повече от един лаптоп);
• флипчарт - флипчартови рола, цветни маркери- минимум 1 бр.;
• фиксирани микрофони за президиум - минимум 3 бр.;
• безжични микрофони - минимум 3 бр.;
• микрофон тип „брошка“ за лекторите/модераторите;
• озвучителна система, защитена от смущения от мобилни телефони;
• осигурено мултифункционално устройство и техническа възможност за
принтиране и копиране на документи в близост до залата, при възникнала необходимост.
Забележка: Изпълнителят е длъжен да изпробва и да осигури
функционирането на техническото оборудване по време на събитието, както и да
обезпечи присъствието на технически екип в залата по време на цялото събитие, за да
гарантира нормалното и безпроблемно провеждане на събитието и отстраняване на
технически проблеми при необходимост.
2.3.3 Осигуряване на допълнителна надграждаща техника за провеждане на
събитията:
4
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• дискусионна система, включваща минимум 25 фиксирани микрофони
съгласно броя на участниците в събитието;
• професионално озвучаване, включващо: мишпулт с усилватели, тонколони ò
подходяща мощност, съобразни капацитета на залата, помещението/откритото
пространство, безжични микрофони, микрофон за катедра; аудиозаписващи и
възпроизвеждащи устройства, DJ плеъри и цифрови мултикори, комплект хедсет, и
техническа поддръжка на озвучаването;
• презентационно оборудване, включващо: професионална видео камера, видео
разделител, сплитери, Full HD мултимедиен проектор, осигуряване на система за
пшрюкоформатна проекция, лаптоп/и, свързващи кабели и др. подобни;
I • екрани за предна и задна проекция (напр. 2м х Зм, 4м х 5м и др! подходящи),
LED дисплеи със стойка, специални екрани - овални, кръгли, специфични формати,
екрани за широкоформатна прожекция, LED LCD стена (напр. комплект от 4 бр. екрани
всеки един от мин. 55 инча на мобилна стойка на колела или друго .еквивалентно
техническо изпълнение);
, Забележка: Изпълнителят е длъжен да тества и да осигури функциониране на
техническото оборудване по време на събитието, както и да обезпечи присъствието
на пгехнически екип в залата по време на цялото събитие, за да гарантира нормалното
и безпроблемно провеждане на събитието и отстраняване на технически\проблеми при
необходимост. Разходите за изпълнение на всички задължения на участника, свързанц
с дейността следва да са включени в цената, предложена за дейността.
2.4 Транспорт
Осигуряването на транспорт се извършва на база заявка от страна нк
Възложителя. Транспортът се осъществява по посочената в заявката дестинация, като
Изпълнителят следва да осигури транспортно/и средство/а с подходящ |брой места л
зависимост от броя на участниците (в т.ч. от/до мястото на провеждане на събитиетс
от/до посещавани обекти, от/до зала и т.н.), както и да е лицензиран. Транспортнит
средства трябва да разполагат с климатична инсталация и могат да са:
1.3.1. Микробус с капацитет - 8+1/ 12+1/ 16+1/ 20+1, не по-стар от 5 години
отговарящ на изискванията на българското законодателство;
1.3.2. Автобус с капацитет - 49+1, не по-стар от 5 години, отговарящ н
изискванията на българското законодателство (минимална категория три звезди
Автобусът следва да разполага с предпазни колани за пътниците! климатичн
инсталация и монитори.
Всички такси, застраховки и други разходи, обусловени от изпълнението на
конкретната услуга в това число постоянни разходи за транспортното средство, разход я
за водача, разходи за пътни такси, разходи за гориво и др. са за сметка на Изпълнителя и
следва да бъдат калкулирани в цената по тази дейност.
I
' 2.5 Кетъринг
Кетърингът включва осигуряването на обеди, вечери, коктейл; кафе паузи
зареждане с вода. Кетърингът се осигурява на база заявка от страна на Възложителя. 3
заявката се определят броя на кафе паузите и/или обедите и/или вечерите, варианта за
хранене (сет-меню или бюфет), както и броя на участниците за хранене и! кафе паузите,
необходимостта от зареждане е вода в залата. Конкретният вид кетъринг се избира ст
Възложителя, съобразно естеството и продължителността на мероприятията. Менютата
подлежат на предварително съгласуване с представители на Възложителя. Изпълнителят
представя на Възложителя минимум по два варианта на меню| за хранене
/
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(обяд/вечеря/бюфет). Възложителят или негов представител избира вариант на меню
или изисква нови варианти.
2.5.1. Кафе-паузи
Кафе паузите следва да бъдат организирани в непосредствена близост до
залата и включват:
• кафе (еспресо, мляко и сметана); чай; вода 0,5 л. бутилка; безалкохолни
напитки; натурални сокове; дребни сладки и соленки - минимум 100 гр. на човек,
минимум 3 (три) вида пресни плодове според сезона.
2.5.2. Обяд/ вечеря.
Обедите и вечерите ще се провеждат на база блок-маса (бюфет) или сет-меню,
според заявеното от Възложителя. Изпълнителят задължително предлага избор и на
вегетарианско/постно меню.
• Обедите и/или вечерите на база „сет-меню” следва да са с тристепенно меню
(салата - мин. 300 гр., основно - мин. 350 гр., десерт - 1 брой на човек и мин. 3 вида
плод според сезона, хляб) и да включват вода 0,5 л. бутилка, безалкохолни напитки,
натурален сок, бяло и червено вино, аперитив.
• Обедите и/или вечерите на база „блок-маса” (бюфет) следва да включват
асортимент от топли и студени ястия (месни, рибни и вегетариански), с меню
включващо: мин. 4 вида салати, 2 вида супи (зеленчукова и месна/рибена), три вида
предястия, четири вида основни ястия, от които едно вегетарианско, гарнитури, хляб
(бял и черен), два вида десерт, три вида пресни плодове според сезона, безалкохолни
напитки (мин. 2 вида), натурален сок (мин. 2 вида), вода 0,5 л. бутилка на човек, бяло и
червено вино, аперитив.
2.5.3. Осигуряване на коктейл на закрито/открито пространство - следва да
включва студени хапки: месни, безмесни, с риба, със зеленчуци хапки, сандвичи,
десерти, плодове, вода 0,5 л. бутилка, безалкохолни напитки, натурален сок; бяло и
червено вино, аперитив. Изпълнителят трябва да осигури мин. 10 бр. хапки на човек.
За коктейла да бъдат осигурени маси с покривки, както и аранжировка с цветя.
2.5.4. Осигуряване на допълнително количество вода от 0,5 л. бутилка за
всеки участник. В заявката си Възложителят определя необходимостта от зареждане с
допълнително количество вода за всеки участник.
Изпълнителят трябва да изготви 2 варианта на всяко меню от т. 2.5
„Кетъринг“ от тази спецификация с опция за промяна, които да бъдат съгласувани
предварително с Възложителя или негов представител.
Забележка: Изброените по-горе количества за кафе, обяд, вечеря са за брой
участници. Изпълнителят е длъжен да осигури подходящ, според броя на участниците,
обслужващ персонал за сервиране и гарантиране качеството на услугата.
Възложителят ще заплати разходите по тази дейност за реално присъствалите
участници.
2.6 Фотоизложба
Организирането на фотоизложба се възлага отделно или като част от събитие, в
допълнение на гореизброените компоненти.
Минимални изисквания за организиране на фотоизложба:
• Изпълнителят осигурява заснемане на проекти в България, финансирани по
ОПТТИ, като Възложителят предоставя списък на проектите/обектите, за които е
необходимо да се осъществи професионално фотозаснемане. В 14-дневен срок от
представяне на списъка с обектите за заснемане Изпълнителят заснема и
представя по минимум 20 обработени фотографии за всеки проект посочен в
списъка, както и текстовете към тях. Изпълнителят отговаря за
6
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взаимоотношенията и качественото изпълнение на работата на фотографа/ите,
Всички разходи по наемането, командироването и транспортирането нг
фотографа/ите са задължение на Изпълнителя и разходите се калкулират е
предлаганата цена за компонента.
Възложителят избира общо 40 бр. фотографии, които ще бъдат включени въе
фотоизложбата. След одобрение на фотографиите, Възложителят извършвг
заявка за събитието.
Изготвяне на кратък информационен текст към всяка фотография, който е
изобразен на съответната фотография от изложбата, както и кратък текст по;
всяка снимка с информация за нея.
Изготвяне на предложение, техническо изпълнение, възпроизводство нг
фото1рафиите в подходящ формат (минимален размер на основата 80 см.), всичкк
продукти трябва да бъдат професионално изготвени, като се използват материали
устойчиви на външни климатични условия.
Изпълнение на всички дейности, необходими за организиране и осъществяваш
на фотоизложбата и 2 бр. идентични по размер и качество с фотографиите
информационни табели с обща информация за ОПТТИ, както и QR код (матричег
баркод) за разпознаване от мобилни устройства. Изпълнителят следва да израбопи да предостави варианти на креативни решения за по-ефективно популяризиране
на ОПТТИ. Възможно е изпълнителят да предложи и реализира мултимедийно <
подходящи технически средства фотоизложбата.
Изпълнителят покрива разходите за сформиране на екип, който организир
логистиката на изложбата - транспорт на инсталациите, разполагане/прибиране!
от местата на излагане (публични площи/пространства); провеждане нг.
допълнителни дейности, такси и др.
Осигуряването на разрешителните за провеждане на мероприятието с
отговорност на Изпълнителя.
Изпълнителят покрива разходите за всички съпътстващи дейности, в т. ч
конструкции за поставяне на фотографиите, наем на площи, такси, разрешителни
задължителни дейности и мероприятия, предвидени в нормативнага база
изискванията на централната и местната власт и т.н., вкл. церемония|по откриване
на изложбата.
I!
В ценовото предложение изпълнителят посочва цена за организиране ш.
фотоизложбата и цена за престой на ден.
Авторските права върху снимковите материали и изготвените материали стават
собственост на Възложителя и могат да се ползват от него и по други поводи.

Разходите за организиране на фотоизложба са за сметка на Изпълнителя и следва
да бъдат калкулирани в цената по тази дейност.
Забележка: Дизайнът и съдържанието на всеки презентационен и информационе}'
материал, необходим за провеждане на публичното събитие се съгласува писмено по
електронен път с Ръководителя на Звеното за изпълнение на проекта или друг
представител на възложителя.
I
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2.7 Други съпътстващи дейности
2.7.1 Осигуряване на лектори (за обучения, представяне на специфична
информация и др.), по заявка на Възложителя и одобрени от него.
Осигуряването на лектори от страна на Изпълнителя се съгласува с Възложителя,
в зависимост от спецификата на темите за обучения и срещите за обмяна на опит. При
необходимост Възложителят може да посочва конкретни лектори, в зависимост от
темата и спецификата на обучението/срещата, които Изпълнителят следва да ангажира.
Изплащането на хонорарите, осигуряването на настаняване и изхранване ще бъде
ангажимент на Изпълнителя. Предложените лекторите трябва да са преподаватели от
акредитирани университети или утвърдени специалисти от бизнес-сферата.
2.7.2 Осигуряване на водещ/и (модератор/и) на събитие по заявка на
Възложителя и одобрен/и от същия. Модераторите/водещите да са с минимален опит 5
години.
2.7.3 Осигуряване на съпътстващо музикално оформление и/или творческосценични изяви като компонент за дадено събитие. За публични събития Изпълнителят
предлага популярни поп изпълнители и/или класически изпълнители (в зависимост от
целевата група).
2.8 Технически услуги
Според вида мероприятие, Възложителят може да изиска и някоя от изброените
по-долу услуги:
а) Изработване на указателни табели за улесняване достъпа на участниците в
публичното събитие до конферентната зала.
б) Изработване и размножаване на баджове (пълноцветен или монохромен печат)
за участниците.
в) Изработване на табели за президиума и за участниците в събитието
(пълноцветен или монохромен печат; на хартия мин. 160 гр./кв.м.; ако хартията се слага
на поставка, може да бъде и по-лека от 160 гр./кв.м).
г) Изработване и разпространение на покана, включващо дизайн, предпечат и
печат.
д) Изготвяне на регистрационен формуляр и регистрация на участниците.
Поставяне на указателни табели за улесняване достъпа на участниците до залата.
Регистрацията се извършва от лица от екипа на изпълнителя, които регистрират и
насочват участниците в събитието, раздават материали, раздават, събират и обработват
анкетни карти (предоставят се от възложителя), с подходящо за характера на събитието
облекло. Изпълнителят за своя сметка осигурява необходимия брой лица за всяко
конкретно събитие, според броя на участниците и формата, но не по-малко от две лица
за извършване на регистрация.
е) Осигуряване на материали (материалите се подават от възложителя). Включва
разпечатване, подвързване и окомплектоване на печатни материали. Комплектите
следва да бъдат подвързани със спирала, лицевата страна да е прозрачно
фолио/картонена корица, а гърба картонена корица или друг вариант, указан от
представил на възложителя. Конкретният брой на комплектите материали и страници
ще бъдат съобщени на Изпълнителя в срок до 5 (пет) дни преди провеждане на
съответното събитие. В срок до 1 (един) работен ден преди провеждане на събитието,
Изпълнителят предава на Възложителя или на друг негов представител размножените и
подвързани материали. По указания на възложителя материалите може да се доставят
на мястото на провеждане на събитието.
ж) Окомплектоване и раздаване на рекламно-информационни материали за
популяризиране на програмата (предоставени от Възложителя).
з) Пренасяне на техника и материали, предоставени от Възложителя до местата
8
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за провеждане на събитията и обратно по предварително подадени от страна на
Възложителя изисквания, определени в заявката за всяко събитие.
и)
Осигуряване на конферентен дизайн, включващ монтиране и демонтиране на
отделни елементи, като оформление на залата чрез гръб на сцена, президиум, подиум,
конферентно обзавеждане, банери, транспаранти, декори, драпиране, живи цветя и др.
Дизайнът трябва да е съобразен с визуалната идентичност на ОПТТИ.
й) Осигуряване на подреждане и композиция на събитие в помещение или
открито пространство, както и оформление на отделни елементи, като сцена (открита и
закрита), шатри, коктейлни маси, столове и маси, стойки за поставяне на рекламни
винили, пана, снимки, оборудване за разполагане на рекламни материали, щандове и др.
к) Осигуряване на видеозаснемане на събитието с включена обработка и монтаж
на кадрите до получаване на окончателен продукт. Изпълнителят трябва да представи
видеозаписа на възложителя не по-късно от 5 работни дни след провеждане на събитието
на магнитен носител.
! л) Осигуряване на професионално фотозаснемане на събитието ' с включена
обработка на кадрите до получаване на готова продукция във формат JPEG или друг,
указан от възложителя. Изпълнителят трябва да представи снимките на възложителя не
по-късно от 5 работни дни след провеждане на събитието на магнитен носител. При
провеждане на заседание на Комитета за наблюдение Изпълнителят представя до 100
снимки.
Забележка: При представяне на некачествен печатен, видеоJ и снимков
материал, услугата не се заплаща.
3. Екип за изпълнение на дейностите.
За обезпечаване дейностите по изпълнение на всяка конкретна заявка за
предоставяне на логистика за провеждане на дадено събитие от изброените в настоящите
технически спецификации, Изпълнителят определя ръководител на екип, ангажиран с
цялостното координиране на дейностите и комуникацията с Възложителя и минимум
две лица за регистрация и техническо лице за техническото обезпечаване на .съответното
събитие. Представителите на Изпълнителя, които са в пряк контакт с участниците на
събитията следва да имат представителен вид и облекло, съответстващ на! формата на
събитието.
i
4. Мерки за публичност и информираност.
При всички дейности, където е приложимо, изпълнителят следва да осигурява
публичност и информираност по финансирането на договора и следва да спазва
изискванията, определени в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на
правилата за информация и комуникация 2014-2020“, публикувано на следния интернет
адре^ httos://www.eufands.bg/archive/documents/l 423147813.pdf.
Всички действия, които Изпълнителят смята да предприеме по отношение спазването на
изискванията за публичност и информираност, следва да бъдат предварително
съгласувани с представител на Възложителя.
Осигуряване на мерки за публичност на събитие в съответствие с мерките за
информация и публичност, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1303/ 2013
на Комисията,
Регламент за изпълнение № 821/ 2014 на Комисията и
Националната комуникационна стратегия http://www.eufunds.bg/bg/page/1061
Ì 5. Отчитане на извършената работа.
i 5.1. Изпълнителят представя отчет за извършените услуги по всяка заявка, в
срок до 5 (пет) работни дни след провеждане на съответното събитие. Към отчета се
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прилагат, според изисканите услуги, следните документи:
• Програма на събитието;
• Присъствен списък на участниците;
• Снимков материал предоставен на магнитен носител (съобразно
подадената заявка);
• Аудио запис от съответното събитие, предоставен на магнитен носител
(съобразно подадената заявка).
5.2. Изпълнителят представя отчета по т. 5.1. изготвен на български език в 1
(един) екземпляр на хартиен и 1 (един) екземпляр в електронен формат.
5.3. За целите на изпълнението на договора е създадено Звено за изпълнение на
проекта (ЗИП), което включва експерти със съответните компетенции за управление на
договора. Звеното отговаря за комуникацията с Изпълнителя, за координацията и
приемане на изпълнението на договора.
5.4. Окончателното приемане на изпълнението на услугите по договора се
извършва с подписване на приемо-предавателен протокол. В случай, че към този момент
бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в приемо-предавателен
протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция.
6. Източници на финансиране.
• Европейски фонд за регионално развитие. Финансирането от фонда ще бъде
85% от общите допустими разходи.
• Национално съфинансиране - съфинансирането по линия на националния
бюджет ще бъде 15% от общите допустими разходи.
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ПРИМЕРНА ЗАЯВКА №.......
по договор № .....................

'
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.Обида цен: i/r
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■
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v
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Брой
Обща це н: ,
НАСТАНЯВАНЕ
Цена
(3)х(4)
участници

i

t

Нощувка в хотел 5 звезди

1
\
2

Нощувка в хотел 4 звезди

3

Нощувка в хотел 3 звезди

4 !
1
1
5 !i

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЛА,
ПОМЕЩЕНИЕ/ ОТКРИТО
ПРОСТРАНСТВО
Осигуряване на зала/помещение в
хотел
Осигуряване на зала/помещение в
други случаи (музей, галерия и др.)
Провеждане на събитие на открито
пространство
ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

1
i

6 j
1
I1
7

Система за симултанен превод

8

Базисна техника

9

Допълнителна надграждаща техника

Цена

Брой

Обща цен л
(3)х(4)

Цена

Брой

Обща цен а
(3)х(4)

Цена

Изминат
път в км.

.
ТРАНСПОРТ
10

Транспорт с автобус

11

Транспорт с микробус
КЕТЪРИНГ

12

1

Цена за
транспор^г
1
(3)х(4)
1
i
1

Цена

Брой

1

Обща цен а
(3)х(4)

Кафе-пауза
1

1

i
1

11
■
.

Приложение № 2

;
' '. Дейност
■ Едйнична 1 - , \
(съдържат се в Техническата ; ■
цена : Количество
• .
спецификация)■
'
(2)
(3) . л • (4) ...
Обяд/ вечеря в хотел 5* на база „сет
меню“
Обяд/ вечеря в хотел 4* на база „сет
меню“
Обяд/вечеря в хотел 3* на база „сет
меню“
Обяд/ вечеря в хотел 5* на база „блокмаса”
Обяд/ вечеря в хотел 4* на база „блокмаса”
Обяд/вечеря в хотел 3* на база „блокмаса”
Коктейл на закрито/открито
пространство
допълнително количество вода от 0,5 л.
бутилка

' № 7 7.
: (1)

13
14
15
16
17
18
19
20

ФОТОИЗЛОЖБА
21

Организиране на фотоизложба

22

Престой на фотоизложбата
ДРУГИ СЪПЪТСТВАЩИ
ДЕЙНОСТИ

23
24
25
26

Обща цена
(в лева без
ддс>. Т
(5)

Лева

Брой

Обща цена
(3)х(4)

Лева

Брой

Обща цена
(3)х(4)

Лева

Брой

Обща цена
(3)х(4)

Осигуряване на лектор
Осигуряване на водещ/модератор на
събитието
Осигуряване на съпътстващо
музикално оформление и/ или
творческо-сценични изяви
Обезпечаване на събитието
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

27

Изработване и размножаване на
баджове

28

Изработване и разпространение на
покана, включващо дизайн, предпечат
и печат

!
1

Прил ожение № 2
1
- *[

. ' r /(съдържат се е Техн ическата :
'1. ■■ спецификация)V
/
!
4;
(1) О Ф - '
e
y
i- :

Единична
.цена

Количество!
(4)

Чернобяло копиране

29

30 1 Цветно копиране
Подвързване със спирала на 100 стр.

31

Осигуряване на подреждане и
композиция на събитие в помещение
или открито

32
1

33! Видеозаснемане
1

34

Фотозаснемане
|
|
Общо в лв. без ДДС
1
1

1

Общо в лв. с ДДС

Общаце; i a
(в леваб ез
•
ДДС)
.

I

Приложение № 3
Образец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
I
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА С ПРЕДМЕТ:
„Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ2014-2020,
Долуподписаният/ата_
(собст вено и ф ам илно име)

в качеството си н а______________________ на___________________ със седалище v
(длъж ност )

(наим енование н а уч а ст н и к а }

ацрес| на управление гр.______________ , вписано в Търговския регистър с ЕИК_____

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за. изпълнение на
!
обществената
твената поръчка по обявената от
с Вас процедура с предмет: „Организиране на сьбипщя
за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“,
1. След като се запознахме с документацията, техническата спецификация, вкл.
всички образци и условията на проекта на договора, правим следното предложение за
изпълнение на поръчката:
j
\

1.1. Ще изпълним всички дейности, включени в техническата спецификация за
изпълнение на услугата, в съответствие с поставените от възложителя изисквалия и
условия, като:
I
I
...........I................
"|........................................................................................................
]
I
*
Участникът описва в свободен текст предлаганият от него начин на изпълн гщ
на услугата.
|
1.2. Срокът за изпълнение на услугата е 36 месеца, считано от сключване на договора
за обществена поръчка;
I
2.
За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата
процедура, декларираме, че:
2.1. сме запознати с проекта на договора за възлагане на обществената поръЧка,
приемаме го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен 5а
изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта на договор, приложен КЪМ
документацията за обществена поръчка, в законоустановения срок, като ни е извефгфа
отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни;
2.2. с подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността
нашата оферта да бъде 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за датг ijta
получаване на офертата. Приемаме, че ако при поискване от Възложителя, не удължим cf ■
на валидност на подадената от нас оферта, офертата ни ще се счита за невалидна, след изти*
на срока на валидност;

Приложение № 3
Образец
2.3.
при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са
приложими към предоставянето на услугата.

С уважение,
Подпис и печат__________________
(uAte и фамилия)
(длъж ност на предст авляващ ия участ ника)

Дата

Приложение № 4
Образец

Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
B it; IBAN:
Булстат номер /ЕИК/:
Т^чен адрес за
кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
е mail:

/ N
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(държава, град, пощенски код, улица, №)

Д
°Ì
Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9
I

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
;
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“,

I
1
представляван/о о т ........
в качеството му на ........
1

(име на участника)
!

j
(длъжност)

I УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

I

j Във

връзка с представената от нас оферта за участие в обявената от
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на събития за нуждите
на ОПТТИ 2014-2020“, Ви представяме следното ценово предложение:

№ :
!
1
(1) :
»

Дейност
(съдържат се в
Техническата
спецификация)
(2 )
НАСТАНЯВАНЕ

Описание

(3)

1\
1
Единичн
Обща це на
а цена Количество (в лева ( ез
^****^
m à
(4)
Цена

(5) j
Брой
участници

;

j

j

!

(6)
Обща цена
(4)х(5
,

Приложение № 4
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Нощувка в хотел 5 звезди

Нощувка в хотел 4 звезди

Нощувка в хотел 3 звезди

4

ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЗАЛА, ПОМЕЩЕНИЕ/
ОТКРИТО
ПРОСТРАНСТВО
Осигуряване на
зала/помещение в хотел
Осигуряване на
зала/помещение в други
случаи (музей, галерия и
ДР-)________ _________
Провеждане на събитие на
открито пространство
ТЕХНИЧЕСКО
ОБОРУДВАНЕ
Система за симултанен
превод (**)
Базисна техника

цена за нощувка на
1 човек за
единично
настаняване с вкл.
закуска__________
цена за нощувка на
1 човек за
единично
настаняване с вкл.
закуска__________
цена за нощувка на
1 човек за
единично
настаняване с вкл.
закуска__________

60

'

60

Цена

Брой

Обща ц« на
(4)» 5

Цена

Брой

Обща цена
(4)х (5)

Цена

Изминат
път в км.
j

Цена зл
трансю:орт
(4)х

цена за един ден
цена за един ден

цена за един ден

цена за един ден
цена за един ден

Допълнителна
надграждаща техника
ТРАНСПОРТ

цена за един ден

10

Транспорт с автобус (*)

11

Транспорт с микробус(*)

цена за 1
километър за
превозно средство
цена за 1
километър за
превозно средство

КЕТЪРИНГ

60

300'

300
Цена

Брой

Обща ценг
(4)xi 5)

Прил зжение № 4
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i
12

Кафе-пауза

цена на човек

60

13

Обяд/ вечеря в хотел 5* на
база „сет меню“
Обяд/ вечеря в хотел 4* на
база „сет меню“
Обяд/вечеря в хотел 3* на
база „сет меню“
Обяд/ вечеря в хотел 5* на
база „блок-маса”
Обяд/ вечеря в хотел 4* на
база „блок-маса”
Обяд/вечеря в хотел 3* на
база „блок-маса”
Коктейл на
закрито/открито
пространство
допълнително количество
вода от 0,5 л. бутилка
ФОТОИЗЛОЖБА

цена на човек

60

цена на човек

60

цена на човек

60

цена на човек

60

цена на човек

60

цена на човек

60

цена за вечеря на
човек

60

цена за 1 бутилка

60

14 :

15

16 I

17 1
18 j
1
19

20

21
22
.

23
24

25

26

Лева

Организиране на
фотоизложба

цена за
осъществяване на
фотоизложбата
Престой на фотоизложбата цена за престой на
ден
ДРУГИ
СЪПЪТСТВАЩИ
ДЕЙНОСТИ
Осигуряване на лектор
за 1 лектор участие
в 1 събитие
Осигуряване на
цена за 1
водещ/модератор на
водещ/модератор
1събитието
за участие в 1
събитие
Осигуряване на
цена за
съпътстващо музикално
оформление на 1
оформление и/ или
събитие
творческо-сценични изяви
Обезпечаване на
цена за събитие
събитието (******)
ТЕХНИЧЕСКИ
УСЛУГИ

27
|

Изработване и
размножаване на баджове

i
I
i
i

j

единична цена

Лева

Брой
t

Обща ц е[на
(4)x(js)

1 !1
1
t
10
I
Брой
1
111

Обща ^ ена
(4 ) х (5 )

1 !
ì

1
i

1
1
1
1
Лева

1
Брой;
11
11
.1
100 1

Обща и ека
(4)x(i )

1\
3
j
Ì
1
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28

Изработване и
единична цена
разпространение на
покана, включващо
дизайн, предпечат и печат

29

Чернобяло копиране

цена за копиране
на 1 страница

5000

30

Цветно копиране

цена за копиране
на 1 страница

5000

31

Подвързване със спирала
на 100 стр. (*******)

60

32

цена за
подвързване със
спирала на 1
комплект от 100
страници______
цена за един ден

33

Осигуряване на
подреждане и композиция
на събитие в помещение
или открито____________
Видеозаснемане
цена за един ден

34

Фотозаснемане

35. ;

60

цена за един ден

ОБЩА ЦЕНА за провеждане на примерно събитие по колона (6), базирано на
примерните количества от таблицата за дейности от 1 до 34 без ДДС (***)•

Забележки:

Ч_'

(*) т\ 10 и т. 11 - В цената за транспорт, която се предлага в ценовата оферта,
изпълнителят следва да включи и разходите за командировъчни и нощувка/и на водача ца
автобуса/микробуса. Посочената дименсия са брой километри. Реалната цена ще се
формира на база цена на километър, съгласно посочените от участника единични цени.
(**) т. 7 - Преводачите се осигуряват от МТИТС
*** Общата цена на офертата служи за оценка на офертите на участниците в
процедурата.___________________________________________________ i_____
(****)Участникът попълва единичните цени.
(****,*)3а целите на оценката ценовата оферта се попълва при подготовка на събитие зй
60 души с една нощувка. Посоченият брой на участниците е индикативен, като на едно
събитие могат да участват по-малко или повече души. Реално нощувките могат да
бъдат нула или повече, в зависимост от мястото на провеждане и продължителността
на заседанието.
(****■**) Щ' 26 „Обезпечаване на събитието “ обхваща всички останали дейности от
техническата спецификация, които не са обособени в таблицата._______ )________
(■****!***) т. 31 Един комплект може да съдържа повече или по-малко от 100 страници
като 'цената на комплект ще се формира по предлооюените единични цени. Отделно се
посочва цена за подвързване на комплект.____________________________ j_________

1
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Реалната цена на едно събитие ще бъде изчислявана на база действителни
количества и единични цени за различните дейности, посочени в тази ценова
оферта.
Подпис и печат____________________
(име, фамилия и длъжност на представляващия участника)

Дата

5

!
i

‘

!

I

Приложение № 5
! Образец

ЧАСТ IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
I

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ:
Текстовете, представени в [квадратни скоби и наклонен шрифт в черен цвят],
обозначават случаи, в които трябва да бъдат попълнени конкретни данни.
Текстовете, представени в [квадратни скоби и наклонен шрифт в червен цвят],
обозначават пояснения или указания.
Текстовете, представени в [квадратни скоби и нормален шрифт в черен цвят], както и
такива, разделени със знака „/“, обозначават алтернативни формулировки/редакции.
За някои клаузи са предоставени варианти, обозначени с думата ГВариатЛ и пояснение,
където е необходимо.
Текстовете под линия са само за вътрешна информация и пояснения, и следва да бъдат
премахнати преди окончателното изготвяне на проект на договор за възлагане на
обществена поръчка.
Номерацията в договора е примерна, като Възложителят може да избере друг подход,
съобразно нуждите си.
j

II
№ [попълва се номер, определен от Възложителя]

Днес, [дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг], в гр. София, (между:
I
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА,
с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, код по Регистър БУЛСТАТ 000695388 и
номер|по ЗДДС BG000695388,
]
представлявано от Иван Марков, в качеството на главен секретар на Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и Иван Иванов в
качеството на директор на дирекция „Финанси“, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна,
и
|
[Наименование на изпълнителя],
[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес
на управление на изпълнителя] [да се попълни прилооюимото според случая],
[ЕИК j код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен
код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на EC Jили трета
страна) [...] [и ДДС номер [...]] [да се попълни приложимото според случая],
представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в
качеството на [длъжност/и на лицето ши лицата, представляващи изпълнителя],
[съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или
лицата, представляващи изпълнителя - ако е.приложимо]],
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

1

/
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(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“);
на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и [посочват се
наименование, номер и дата на акта на възложителя за избор на изпълнител] на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет:
„Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: Организиране на
събития за нуждите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“
2014-2020 г., включващи една или няколко дейности, предвидени в Техническата
спецификация - Приложение № 1, наричани за краткост „Услугите“.
(2) Всички събития се провеждат по заявка на Възложителя, в зависимост от
възникналите нужди за конкретното събитие. В заявката Възложителят определя
конкретните дейности, част от конкретното събитие. Заявката ■може да включва всички
или една от дейностите, посочени в Техническата спецификация - Приложение № 1.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№
1,2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.
Чл. 3. В срок до пет дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до
три дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е прилооюимо)1
СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е със срок на
действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не
повече от 36 месеца, считано от датата на сключването му.
Чл. 5. Сроковете за изпълнение на отделните дейности, включени в заявка по т. 2, буква
„А“ от Техническата спецификация и за отчитане на конкретното събитие, са детайлно
посочени в Техническата спецификация - Приложение № 1.
1Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи
отношения с подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е
посочено в офертата на изпълнителя, като в такъв случай следва да се имат предвид и
относимите разпоредби на ЗОП.
2
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Цл. 6. Услугите, обект на настоящия договор, се предоставят на територията на
Република България.
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
I

Чл. 7. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение,
като максималната стойност на договора не може да надвишава 250 000 (двеста и
петдесет хиляди) лв. без ДДС и 300 000 (триста хиляди) лв. с ДДС (наричана по-нататък
„Цената“ или „Стойността на Договора“).
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или
на члéнoвeтe на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и ;за неговите
подизпълнители] (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на
каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Единичните цени за отделните дейности, свързани с изпълнението на Услугите,
посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни за времето
на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна освен в случаите, изрично
уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора,
както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен в случаите,
изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. В случай, че
по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената следва да
се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на
данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.
Чл. 8: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както
следва: чрез периодични плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
отчети и другите документи по чл. 9, ал. 1 - в срок до 30 (тридесет) дни, jсчитано от
приемане изпълнението на Услугите за съответния период.
Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. отчет за предоставените Услуги за съответните дейности, изпълнени по заявка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и описан в т. 5 от
Техническата спецификация;
2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответните дейности,
подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на отчета по т. 1, при
съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на
изпълнението) от Договора; и
3. фактура за дължимата сума за съответните дейности, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в! срок до 30
(тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на
условията по ал. 1.
(3) Цената на всяко събитие се изчислява на база действителните количества на
възложените дейности, предвидени в техническата спецификация, броят на участниците
и мястото на провеждане на събитието по единичните цени за отделните компоненти,
посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3. i
Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по
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следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: [
■]
BIC: [
]
IBAN: [
]•
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
Чл. 11. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител,
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги,
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната
част от Услугите за съответната заявка, заедно с искане за плащане на тази част пряко на
подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането
за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно
със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30
(тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа, (ако е приложимо)
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Гаранция за изпълнение
Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от Стойността
на Договора без ДДС, а именно 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева („Гаранцията за
изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор
и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на
Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за
привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на
Договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за
изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при
спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.
4

I

1

i
Приложение № 5
j
Образец
Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася
по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: БНБ - Централно управление
BIC: j BNBGBGSD
j
IBAN: BG77 BNBG 9661 3300 1248 01.
'
i

i

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
;
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на
Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛрЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговаря на следните
изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие, на OTroBoipiiocrra на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
• '
j
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание
за това,I’ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Изисквания към застрахователната полица, представена като гаранция, която
обезпечава изпълнението на договора чрез покритие отговорността на Изпълнителя:
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в
оригинал с подпис, печат и данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и на
Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициера; допуска се да
бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на
оригинали;
*
I
2. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл. 12 от
Кодекса за застраховането;
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане
на застрахователната премия са за сметка Застрахования (Изпълнител по договора);
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер;
5. При' пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по
договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на
Бенефициера посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано)
за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в застрахователната полица;
5

Приложение № 5
Образец

6. Плащането да е в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след получаване на първо
надлежно Искане за плащане от Бенефициенра по застрахователната полица,
удостоверяващо, че Изпълнителят (Застрахован по застрахователната полица) не е
изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора, независимо от евентуални
възражения на Изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициера е единственият
документ, въз основа на който Застрахователят изплаща обезщетението;
7. Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и
други уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициера към
Изпълнителя;
8. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора е длъжен да
представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно
записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на
застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица
остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата следва
да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна полица, като
всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват;
9. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска;
10. Всички права и задължения на Застрахователя, Застраховащия, Застрахования и
Бенефициера да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в
други документи;
11. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по
дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните
обстоятелства:
- изтичане на срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
- връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициера на
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициера до Застрахователя.
12. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с
МТИТС договор и всички други необходими документи, свързани с него, с изключение
на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е
защитена със закон.
(4) Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице
- гарант.
(5) В случай, че изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице, гаранцията
може да бъде внесена от всеки един от участниците в обединението, като в съответния
документ трябва да бъде посочено наименованието на Изпълнителя.
(6) При представяне на гаранцията, в платежното нареждане, банковата гаранция или
застрахователната полица изрично се посочва наименованието на Изпълнителя,
стойността на гаранцията и срокът на валидност.
>

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане
на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
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3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на застрахователната
полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
упълномощено от него лице.
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред
съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към
усвояване на гаранциите.
!

I
'
I
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за !съответния
случай на неизпълнение.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. ако (ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Заявка на Възложителя по
т. 2, буква „А“ от Техническата спецификация в срок до 15 (петнадесет) дни след Датата
на изпращане на заявката и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч., когато Услугите не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това
основание;
|
•
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
i
I
I
Чл. 20. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
да търси обезщетение в по-голям размер.
!
■
Чл. 2Ì. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем)
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка,
така че във всеки момент’ от действието на Договора размерът на Гаранцията за
изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.
j

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение
■|
_
!
Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
I

' !

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
!
Чл. 23. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Приложение № 5
Образец

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7-11 от
договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение
на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация
и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетите и да извърши преработване и/или
допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал
това;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода
на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
чл. 42 от Договора;
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в ■
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП {ако
е приложимо);
7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
8. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на
настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение
или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП
(ако е приложимо').
Обши права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска
и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без
с това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети или съответна част от тях;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от отчетите, в
съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора;
5. да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора.
Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
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1. да j приеме всеки от отчетите, когато отговаря на договореното, по реда и при
условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени
в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима
за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите
изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
чл. 42 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
'
6. да Ьсвободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно
клаузите на чл. 17-20 от Договора.
I
|
I
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
II
|
Чл. 28. Предаването на изпълнението на Услугите за всяка дейност се документира с
протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра - по един за всяка от
Страните („Приемо-предавателен протокол“).
!

Чл. 29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
!
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на отчета за извършени услуги по т. 5 от
Техническата спецификация в определен от него срок, като в такъв случай
преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е
изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението:
а) при !съществени отклонения от договореното; или
б) в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат
отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва
с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в
срок др 20 (двадесет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 4 от Договора.
В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се
описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за
отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 30-34 от Договора.
|
1
!
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
1

Чл. 301 При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1 % (нула цяло и едно на сто) от
Стойността на всички, дейности, включени в конкретна заявка по т. 2, буква „А“ от
Техническата спецификация за всеки ден забава до деня на изпълнението включително,
но не повече от 10 % (десет на сто) от Стойността на заявката.
III
9
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Чл. 31. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи
допълнително възнаграждение затова. В случай, че и повторного изпълнение на услугата
е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да
прекрати договора.
Чл. 32. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от Стойността на
Договора. '
Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 34. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 35. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 4 от Договора или с достигане на максимално допустимата
Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три)
дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1.
по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2.
когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация - по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 36. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок
за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите, възложени със
заявка по т. 2, буква „А“ от Техническата спецификация, в срок до 15 (петнадесет) дни,
считано от Датата на получаването на конкретна заявка по т. 2, буква „А“ от
Техническата спецификация;
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2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите, възложени със! заявка по т.
2, буква „А“ от Техническата спецификация, за повече от 10 (десет) дни; '
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация
и Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се
изпълни непременно в уговореното време.
i
I
I

Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без
да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди!, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Ì
Чл. 38. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите
плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности,
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на
Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл. 39. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
|

Чл. 40 . (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните
в него. понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия - според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.
I

Спазване на приложими норми

!

Ì
1

!

Чл. 41'. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители]
е длъжен [са длъжни] да спазва[т] (ако е приложимо) всички приложими нормативни
актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в
частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната
I
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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.
Конфидендиалност
Чл. 42. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и
да не разкрива или разпространява информация за Другата Страна, станала й известна
при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани
с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както
и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани
с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед
бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този
Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по т. 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява
незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и
наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Публични изявления
Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.
Авторски права
Чл. 44. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското
право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и
всякакви други елементи или компоненти, създадени ,в резултат на или във връзка с
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в
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който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети
лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от
изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чре|з замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със
същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или |
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито
права са нарушени.
I
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски
права jот страна на трети лица в срок до 14 (четиринадесет) дни от узнаването им. В
случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната
отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с
изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди
и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права
на трети лица.
Прехвърляне на права и задължения

j

»
I

Чл. 45. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора и по договорите за подизпълнение (ако е приложимо) могат да бъдат
прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
I
Изменения
Чл. 46. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията
и ограниченията на ЗОП.
Непреодолима сила
I

Чл. 47. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор,
когато| невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по
, смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на непреодолимата сила.
Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка
между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене
на неизпълнението.
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(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата
сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима
сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи
Чл. 48. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.
Уведомления
Чл. 49. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват
в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер,
по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:
гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9-11
Тел.: 02/ 9409 422
e-mail: gvassileva@mtitc.government.bg
Лице за контакт: Галина Василева - директор на дирекция „КПП“
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:...........................
Тел.:.............................................................
Факс:.............................................................
e-mail:...........................................................
Лице за контакт:..............................................................

’

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по
куриер;
3. датата на приемането - при изпращане по факс;
4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
14
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комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси,
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените
лица за контакт.
(5) !При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок
до 7 (седем) дни от вписването й в съответния регистър.
Език2!

|

Чл. 5,0. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на
несъответствия, водещ е българският език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети
и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат
необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
|
I■
II '
Приложимо право
!

Чл. 51. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
I
Разрешаване на спорове
!

Чл. 52. Всички спорове, породени от. този Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти в Договора или приспособяването.му към нововъзникнали обстоятелства, ще
се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще
се отнася за решаване от компетентния български съд.
j
I
i
Екземпляри
I
I
Чл. 53Ì Този Договор се състои от [...(...)] страници и е изготвен и подписан в, 4 (четири)
еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛ^.
!
I
Приложения:
Чл. 54: Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 - Техническа спецификация;
I
Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
•

2Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице.
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Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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