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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА
ПОРЪЧКАТА
1.
1.1.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
Възложител:

Кметът на Община Стамболово
Адрес на възложителя: с. Стамболово, обл. Хасково, Пощенски код: 6362
Свързани програми
Настоящата обществена поръчка се провежда във връзка с изпълнението на проект
„Подобряване на ефективността на администрацията чрез въвеждане на механизми за поефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на политики“,
Договор с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 Схема за безвъзмездна финансова помощ №
BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос І „Добро управление” по Оперативна
програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.
Общата цел на проекта е Изграждане на модерна общинска администрация, чрез въвеждането
на принципите на добро управление, използване на механизма за консултиране на политики,
чрез включването на заинтересованите страни във формулирането на политики и повишаване на
капацитета на служителите в администрацията, с оглед увеличаване на удовлетвореността на
потребителите.
Специфичните цели на проекта са:
1. Подобряване на организационните процеси, свързани с подготовката и изпълнението на
политики в администрацията.
2. Стимулиране на обществената активност и ангажираност на целевите групи при
прилагане на инструменти и механизми за вътрешна и външна координация на политики.
3. Подобряване на знанията и уменията на администрацията за анализ и оценка на
въздействието при подготовката на стратегически документи.
Специфичните цели на проекта, насочени към изготвяне и въвеждане на механизми за
координация при разработване и изпълнението на политики - хоризонтални и междусекторни са заложени в подприоритет 1.3 на ОПАК. За успешното изготвяне и изпълнение на политиките,
от особено важно значение е именно прилагането на механизъм на партньорство и координация
със заинтересованите страни, извършването на оценка на въздействие на бъдещите политики,
както на национално, така и на местно ниво.
Като Целева група на проекта са определени Общинска администрация Стамболово, общински
съвет, кметове на кметства, структури на гражданското общество
За изпълнение на проекта са предвидени следните проектни дейности:
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Дейност 1: Организация и управление на проекта;
Дейност 2: Извършване на независима предварителна оценка на Общинския план за развитие
2014-2020 г.
Дейност 3: Актуализиране и разработване на програми и стратегии за развитие на Общината.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на политиката по качеството и сигурност на
информацията и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените
документи.
Дейност 5: Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на общината и провеждане
на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи.
Дейност 6: Информация и публичност.
Настоящата обществена поръчка обхваща възлагането на външен изпълнител на дейности 2, 3,
4 и 5 от проекта.
2. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА
2.1. Цел(и) на поръчката
Целта на настоящата поръчка е избор на изпълнител за „Извършване на независима
предварителна оценка на Общинския план за развитие 2014-2020 г., Актуализиране и
разработване на програми и стратегии за развитие на Общината, Разработване и въвеждане на
правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
политиката по качеството и сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение
за запознаване с разработените документи, Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на
общината и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи.”
2.2. Конкретни дейности и очаквани резултати
2.2.1. Дейност 1 Извършване на независима предварителна оценка на Общинския план за
развитие 2014-2020 г.
Необходимостта от разработване на предварителна оценка е нормативно уредена в чл. 32, ал. 1
от Закона за регионално развитие, изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.
Предварителната оценка има за цел да оцени разработения Общински план за развитие на
община Стамболово за периода 2014-2020 година от гледна точка на:
ü неговата релевантност спрямо приложимите нормативни изисквания,
методически указания,спрямо съществуващите потребности, съответствие със
стратегически документи от по-високо ниво;
вътрешна кохерентност на
документа.
ü неговата ефективност: оценка на реалистичността на целите, адекваност на
изведените приоритети; инструменти за постигане на целите;
ü неговата ефикасност: оценка на предложената финансова рамка, програмата за
реализация; системата за мониторинг и контрол;
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ü неговото бъдещо въздействие: от социално-икономическа гледна
устойчивост на резултатите; източници на финансиране.

точка,

Целите и приоритетите за устойчиво интегрирано развитие се разработват и оценяват в тяхната
съвкупност и взаимодействие, като се постигне вътрешна и външна съгласуваност (указания за
разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Р България (2012-2022),
Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за
развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020). Вътрешната съгласуваност
предполага логическа връзка между целите и избраните приоритети от Община Стамболово, и
тяхната ефективна реализация, както и между самите цели и приоритети с оглед избягване
дублирането на усилия, неефикасно използване на ресурси и постигането на противоречиви и
частични въздействия при решаване на проблемите.
Външната съгласуваност на общински план за развитие поставя като изискване съобразяването
с политическия контекст и приоритети в областта на регионалната политика на регионално,
национално и европейско ниво, както и с условията за достъп до финансовите ресурси за
подпомагане на регионалното развитие и местното развитие.
С цел достигане на максимално ниво на вътрешна съгласуваност, както и максимално точно
формулиране на подходящите мерки, цели, приоритети и програми е необходимо извършването
на независима предварителна оценка на разработения ОПР за периода 2014 – 2020 г.
В резултат се очаква Изпълнителят да даде коментари и препоръки за подобряване на
качеството на разработения документ, които да отговарят на изложените по-горе изисквания на
Възложителя и да бъдат изпълними.
В рамките на Дейност 1 следва да се проведе граждански панел със заинтересовани страни от
общината, на които ще се направи преглед на плана за развитие през следващият седем годишен
период, ще бъдат представени резултатите от оценката му и ще бъдат обсъдени с гражданите
новите цели за развитие. Идеята е гражданите да бъдат генератори на нови идеи за политики,
които са от значение за общината или за конкретна общност. Целта е консултиране на
заинтересованите страни за идентифицирането на техните нужди.
Ще се обърне внимание на политики като равенство на половете, политики подкрепящи уязвими
слоеве на населението на общината, в т. ч. социална политика.
Изпълнението на дейността приключва с приемане на доклада от Общинския съвет. Докладът
ще включва: анализ и оценка на плана, както и препоръки относно актуализирането му.
Очаквани резултати от изпълнението на Дейност 1
Проведен 1 граждански панел със заинтересовани страни
Доклад с констатации и препоръки от извършената предварителна оценка.
2.2.2. Дейност 2: Актуализиране и разработване на програми и стратегии за развитие на
Общината.
В рамките на тази дейност са включени следните поддейности:
Поддейност 2.2.1. Актуализиране на Програмата за опазване на околната среда;
Поддейност 2.2.2. Актуализиране на Стратегията за устойчиво развитие на туризма;
Поддейност 2.2.3. Разработване на Стратегия за управление и разпореждане с общинска
собственост;
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Поддейност 2.2.4. Разработване на Програма за насърчаване използването на енергията
от възобновяеми източници и биогорива;
Отчитайки динамиката на нормативната уредба и съблюдавайки измененията и
допълненията в българското и европейско законодателство, Община Стамболово периодично
актуализира методологии, вътрешни правила и процедури, инструкции и др. документи,
определящи работата на администрацията.
В програмите и стратегиите за развитие на общината следва коректно да отразят
настъпилите законодателни промени, да се усъвършенстват вътрешните документи и да ги
приведе в пълно съответствие с регионалните, националните и европейски изисквания (където е
приложимо).
Очаквани резултати от изпълнението на Дейност 2
ü Актуализирана Програмата за опазване на околната среда;
ü Актуализирана Стратегията за устойчиво развитие на туризма;
ü Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост;
ü Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми
източници и биогорива;
2.2.3. Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на политиката по качеството и сигурност на
информацията и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с
разработените документи.
Многопластовата проблематика на отделните секторни направления налага използването
на интегриран подход при решаването на отделни проблеми в различни сфери. Интегрираният
подход е възможен, когато за решаването на даден проблем се пристъпва след подробен анализ
на наличната и свързана с обекта информация. Големият обем на тази информация и
променливият характер на човешкия фактор налагат необходимостта от използване на
информационни системи за съхраняване, възпроизвеждане и когато е възможно - анализ.
Именно поради тази причина, сигурността на информацията е от изключително значение
и е необходимо да се извършва непрекъснат мониторинг, контрол и оценка на процеса по
събиране, съхранение, качество и управление на информацията. Необходимо е също така
развиване и поддържане на знанията, както и разпределението на отговорностите на персонала
на общинска администрация за използването и сигурността на информацията. В рамките на тази
дейност ще бъдат разработени вътрешни правила за мониторинг и контрол при изпълнението на
политиката по качеството и сигурност на информацията. Изработените правила и методики
следва да подобрят ефективността и ефикасността на провежданите от общинската
администрация политики. Ще се създаде възможност за проследяване и оценка на политиките и
база за вземане на правилни управленски решения при формулирането на стратегическото
управление на общината. Разработените правила следва да бъдат приети на сесия на Общинския
съвет.
След приемане на разработката, ще бъде проведено двудневно обучение на служители на
общината, изпълняващи функции във връзка с реализирането на политиката по качеството и
сигурност на информацията. За целите на обучението следва да бъдат подготвени
презентационни материали, които да се разпространят сред участниците.
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Изпълнителят следва да осигури доказателствени материали като снимки, протоколи и
присъствени списъци.
Обучението ще се проведе в зала на общината, предоставена безплатно за целите на
проекта. Предвижда се да бъдат обучени 10 служители.
2.2.4. Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на общината и
провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи.
Целта на разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на Общината е
превръщането й в модерна европейска община, отличаваща се с целенасочени усилия за
инвестиране в интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиращ икономически
растеж.
Непрекъснатото подобряване на работата на общинската администрация за реализиране на
ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за
устойчив икономически растеж и заетост е сред основните приоритети на Община Стамболово.
Паралелно с това и за да продължат усилията за повишаване на професионализма,
прозрачността и отчетността на местната власт е необходимо да бъде проведено съпътстващо
обучение на служителите на общината във връзка с разработените правила за мониторинг,
контрол и оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на общината.
В рамките на тази дейности ще бъдат разработени Вътрешни правила за мониторинг и контрол
при изпълнението на Инвестиционната политика на общината. Разработените правила ще бъдат
приети на сесия на Общинския съвет.
След приемане на разработката, ще бъде проведено двудневно обучение за 10 служители,
изпълняващи функции във връзка с реализирането на Инвестиционната политика.
Очаквани резултати от изпълнението на дейност 3:
1. Разработена и въведена методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при
изпълнението на Инвестиционната политика на общината.
2. Обучени 10 служители на Общинската администрация за прилагане на правилата.
3. ЛОГИСТИКА И СРОКОВЕ
3.1. Местоположение
Услугата ще се изпълнява на територията на Община Стамболово. Някои от видовете работи
могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или
се налага от спецификата на изпълнение на съответната дейност.
3.2. Срок на изпълнение
Общият срок за изпълнение на поръчката е до 7 месеца от датата на стартиране на
договора, но не по-късно от 26.07.2014 г.
Междинните срокове за изпълнение са, както следва:
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• Дейност 1: Извършване на независима предварителна оценка на Общинския план за
развитие 2014-2020 г.: до 3 месеца от датата на стартиране на договора, но не по-късно от
26.07.2014 г.;
• Дейност 2: Актуализиране и разработване на програми и стратегии за развитие на
Общината: до 7 месеца от датата на стартиране на договора, но не по-късно от 26.07.2014
г.
• Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на политиката по качеството и сигурност на
информацията и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените
документи: до 4 месеца от датата на стартиране на договора, но не по-късно от 26.07.2014
г.
• Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на общината и
провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи: до 4
месеца от датата на стартиране на договора, но не по-късно от 26.07.2014 г.
Забележка: Дейностите по поръчката следва да се изпълняват паралелно.
3.3. Работни езици
Български език
4.

РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Подходът за управление на риска включва идентифициране, оценка и планиране на
дейности за контролиране и избягване на риска. Рискове са евентуални проблеми, които могат
да възникнат в процеса на работа и могат да окажат негативно влияние върху проекта. Ето защо,
по време на целия жизнен цикъл на проекта рисковете трябва да се идентифицират и оценяват и
да се следи тяхното влияние.
Рискове:
1. Недостатъчно добра комуникация със заинтересованите страни по проекта.
2. Недостатъчно добра съгласуваност между Екипите на изпълнение на Възложителя и
Изпълнителя.
3. Неразвити нагласи у хората за участие във формиране на общинските политики;
4. Избор на експерти, които нямат релевантен опит спрямо проблемите в общинските
администрации;
5. Кратък срок за изпълнение на Дейностите.
6. Други;
5. ПЛАЩАНИЯ
Заплащането ще се извършва по банков път, в български левове, с платежно нареждане от
Община Стамболово по посочена от Изпълнителя банкова сметка, след представена в оригинал
фактура, съдържаща в описателната си част текста „Разходът се извършва по 13-1369/26.11.2013 г., проект: „Подобряване на ефективността на администрацията чрез въвеждане на
механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при
формулиране на политики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията чрез
въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране
на политики“, Договор с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 8

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд”, както следва:
Плащането се извършва на етапи, както следва:
1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора,
платимо в срок до 20 (двадесет) работни дни след сключване на договор и представяне на
фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Междинно плащане платимо в срок до 10 (десет) работни дни след приемането от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки на резултатите от изпълнение на Дейност 1 от договора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя двустранно подписан протокол за приемане на продукта/
резултатите по дейност 1 и фактура с пропорционално приспаднат аванс, но не повече от 80%
от цената по чл.2 от договора.
3. Окончателно плащане, в срок до 30 (тридесет) работни дни след приемане от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки на резултатите от изпълнение на Дейност 3,4 и 5 от договора,
удостоверено с подписване на двустранен протокол и след представяне на фактура с
пропорционално приспаднат аванс и междинно плащане.
6. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Извършените услуги ще се представят на Възложителя за одобрение с приемо-предавателен
протокол. Всеки изготвен продукт се представя на Възложителя в 1 (един) екземпляр на хартиен
и 1 (един) екземпляр на електронен носител.
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РАЗДЕЛ І
УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА
ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2
ОТ ЗОП
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УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА
ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.
14, АЛ. 4 , Т. 2 ОТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1.
Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или
юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на
настоящата поръчка се представлява от управителя /управителите си или от специално
упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.
2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществената поръчка участник,
който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.
3. Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 2 се отнасят за
лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, както следва:
а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а
при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;
е) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които
представляват участника;
ж) в случаите по предходните букви – и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларация се подава само от прокуриста, в
чиято представителна власт е включена територията на Република България.
4. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка
участници:
4.1. при които лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, е „свързано лице” с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, точка 23а
от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;
4.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на
Закона за обществените поръчки са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство – до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
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д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите,
издадени с право на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или
общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на
общината в това дружество.
5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, посочените в т. 2, 3 и 4 изисквания се прилагат и по отношение на
подизпълнителите.
При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, т. 1 (без буква „е”) и ал.5 от Закона за обществените поръчки със собственоръчно
подписани декларации по образец.
6. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”) от ЗОП.
7. От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително
определените условия в тази Документация.
Документацията за участие в процедурата за избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал.
4, т. 2 от ЗОП съдържа:
• Публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП;
• Техническо задание и пълно описание на обекта на обществената поръчка;
• Указания и изисквания към участника за подготовка на офертата;
• Методика за оценка на офертите
Прогнозна стойност на обществената поръчка: не повече от 56 666.6 лв. без ДДС или 68 000
лв. с ДДС в това число:
-

Дейност 1 – не повече от 8 333,33 лева без ДДС или 10 000,00 лева с вкл. ДДС;
Дейност 2 – не повече от 33 333,33 лева без ДДС или 40 000,00 лева с вкл. ДДС в
т.число:
ü Поддейност 2.1. Актуализиране на Програмата за опазване на околната среда - не
повече от 6666.66 лева без ДДС или 8 000 лв с ДДС
ü Поддейност 2.2. Актуализиране на Стратегията за устойчиво развитие на туризма не повече от 6666.66 лева без ДДС или 8 000 лв. с ДДС
ü Поддейност 2.3. Разработване на Стратегия за управление и разпореждане с
общинска собственост - не повече от 10 000 лева без ДДС или 12 000 лв. с ДДС
ü Поддейност 2.4. Разработване на Програма за насърчаване използването на
енергията от възобновяеми източници и биогорива -- не повече от 10 000 лева без
ДДС или 12 000 лв. с ДДС
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-

Дейност 3 – не повече от 7 500,00 лева без ДДС или 9000,00 лева с вкл. ДДС
Дейност 4 – не повече от 7 500,00 лева без ДДС или 9000,00 лева с вкл. ДДС
ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

8. На основание чл. 101г., ал. 1, от ЗОП, Възложителят назначава със Заповед,
„Длъжностни лица”, на които възлага да разгледат и оценят представените оферти.
8.1. Всеки участник има право да представи само една оферта.
8.2. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
условията, обявени от Възложителя.
8.3. Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква
нотариална заверка, трябва да са:
8.3.1. Заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат.
8.3.2. Всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на български език
или в превод на български език.
8.3.3. Ако в предложението са включени документи, референции или сертификати на
чужд език, същите трябва да са придружени от превод на български език.
9. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания и да
бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от
документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от
тях.
10. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът
посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
11.1. Списък на представените документи, попълнен, подписан и подпечатан от
участника – по Приложение № 2;
11.2. Оферта по образец (Приложение № 1);
11.3. Декларация за приемане на клаузите на договора – изготвена в съответствие с
образеца от настоящата документация, подписана от участника (Приложение № 5);
11.4. Посочен ЕИК или Удостоверение за актуално състояние на участника (само в
случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и не разполага с ЕИК), издадено
от компетентен орган, когато той е българско юридическо лице, или друг еквивалентен
документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Удостоверението
за актуално състояние се представя в оригинал или заверено от участника копие и следва да
отразява актуалното състояние към момента на подаване на офертата; когато участникът е
физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника копие. Когато
участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните
документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е
установен и да се представят в официален превод на български език.
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11.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква”е”)
и ал. 5, т. 1 от ЗОП –подписва се приложения към настоящата документацията образец
(Приложение № 6) в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
11.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП– подписва
се приложения към настоящата документация образец (Приложение № 7). Когато участникът е
юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат
самостоятелно да го представляват.
11.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП –
подписва се приложения към настоящата документация образец (Приложение № 8). Когато
участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които
могат самостоятелно да го представляват.
12. Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние и
техническите възможности и/или квалификация на участника.
12.1. Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние:
12.1.1. Участникът трябва да са реализирали за последните 3 (три) финансови години
общ оборот от дейността си в размер не по-малко от: 100 000 лв. (сто хиляди) без ДДС, или в
зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си.
Документ, с който се доказва:
- Информация за общия оборот на участника за последните три години, съгласно
Приложение № 11 от документацията за участие.
- Заверени от участника копия на баланс и отчет за приходите и разходите за последните
три отчетени години съгласно Закона на счетоводството или декларация (свободен
текст), че същите са обявени в Търговския регистър или Агенцията по вписванията- за
юридическите лица и едноличните търговци.
Забележка: В случай че към датата на подаване на офертата участникът не е изготвил
годишния си финансов отчет за 2013 г., представя съставните му части за последните две
приключили финансови години (2011 и 2012г.), ведно с декларация, в която изрично посочва
обстоятелството, че годишният му финансов отчет за 2013г. не е изготвен, и представя
информация за общия оборот за 2013г.
Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя
документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг
документ, който възложителят приеме за подходящ.
Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за минимален общ оборот се
отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията и документите, с
които се доказва изискването за оборота се представят съгласно условията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от
ЗОП.
12.2. Изисквания
квалификация:

и

доказателства

за

техническите

възможности

и/или
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12.2.1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил поне 2 (два)
договора, с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години или от датата на
която е учреден или е започнал дейността си, считано от крайния срок за подаване на офертата
на стойност не по-малка от прогнозната стойност на публичната покана.
Под „договори, сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбират услуги,
свързани поне с две от следните дейности:
• Дейности, свързани с планиране, наблюдение, мониторинг и оценка на протичащи
процеси в публични администрации;
• Разработване на правила/ системи за управление и контрол, процедури, инструкции,
документация с практическо приложение в публичният сектор;
• Оценки, свързани с реализирани публични политики;
• Разработване на документи, свързани с осъществяване на публични дейности от
държавната или общинска администрация.
Документи, с които се доказва:
- Списък за изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните
3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата – „Приложение № 12”.
- Заверено от участника копие на препоръка/референция или друг еквивалентен документ,
доказващ добро изпълнение, със съответно надлежно оформени издател/възложител/лице
за контакт, период/срок на изпълнение, дейности по проекта и стойност.
Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за опит, сходен на предмета на
поръчката, се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията следва
да бъде представена съгласно изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
12.2.2. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката
Минималният брой лица в екипа е 3 (три) – ръководител на екип и двама членове с експертни
функции
Ръководител екип
•

Магистърска или еквивалентна степен в областта на правото, икономиката, публична или
бизнес администрация, регионално развитие, географията, инженерни науки или
еквивалентна специалност;

•

Минимум 5 годишен общ професионален опит;
• Минимум 3 години опит в областта на социално икономическо развитие – териториално и
селищно устройство, регионално развитие и административно – териториално устройство и
стратегическо планиране на регионалното развитие

•

Участие в минимум 3 проекта/ договори за изготвяне/оценка на стратегически документи
и/или разработване/оценка на социално икономически анализи;

Ключов експерт стратегическо планиране
• Висше образование, образователна степен „магистър“ или еквивалентна в някоя от
следните области: икономика, право, социални дейности, публична администрация,
регионално развитие, социално-икономическа география, екология, архитектура, урбанизъм
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•
•

или еквивалентна специалност
Общ професионален опит: мин. 3 години
Специфичен професионален опит: участие в минимум 2 договора/проекта в областта на
стратегическото планиране/териториално развитие/регионалното развитие, изготвяне на
социално-икономически анализи, като минимум 1 за община
Ключов експерт регионално развитие
• Висше образование, степен „магистър“ или еквивалентна образователна степен в някоя
от следните области: икономика, право, социални дейности, публична администрация,
регионално развитие, социално-икономическа география, екология, архитектура,
урбанизъм и др. еквивалентна специалност.
• Общ професионален опит: мин. 3 години
• Специфичен професионален опит: участие в минимум 2 договора/проекта в областта на
стратегическото планиране/териториално развитие/регионалното развитие, изготвяне на
социално-икономически анализи, като минимум 1 за община
Документи, с които се доказва:

Участникът трябва да представи обща справка–декларация за образованието, професионалния
опит и квалификация на експертите, отговарящи за изпълнението на поръчката съгласно
„Приложение №13”.
За всяко лице, включено в екипа, в офертата на участника трябва да е представена
автобиография, съгласно „Приложение № 14” от документацията за участие. Освен
автобиографии на експертите, участникът следва да приложи и следните документи, доказващи
квалификацията, общия и специфичния професионалния опит на експертите:
• относно образованието – заверени от участника копия на диплома/и за завършена
образователно-квалификационна
степен
или
документ,
удостоверяващ
еквивалентна образователно-квалификационна степен, придобита в чужбина в
съответната област;
• относно професионалния опит – заверени от участника:
§ копия от трудова книжка и/или служебна книжка и/или осигурителна
книжка и/или еквивалентни документи, доказващи професионалния опит
на експерта, придобит в чужбина и/или документ, от който да е видно
изпълнение на заложените изисквания (напр. длъжностна характеристика
и/или заповеди за участие в работни групи);
§ копие от препоръка(и)/референция(и) за добро изпълнение и/или друг
еквивалентен/тни
документ/и,
удостоверяващи
наличието
на
професионален опит в изискуемата област, в които са посочени конкретни
дейности, извършени от лицето, самостоятелно и/или съвместно (напр.
приемно-предавателен протокол, констативен протокол) с определяне на
сроковете/периодите на изпълнение.
За ръководителя на екипа и всеки от ключовите експерти, документите следва да
съдържат ясна информация за изпълняваните от тях функции/дейности, релевантни към
изискуемия опит, и конкретните периоди/срокове на изпълнението им.
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13. Декларация за използване/не използване на подизпълнители и списък с имената на
подизпълнителите – съгласно образец (Приложение № 9);
13.1. Декларация от подизпълнителя (в случай че участникът е заявил участие на такъв)
– съгласно образец (Приложение № 10);
Забележка: Когато се предвижда участие на подизпълнители, за тях трябва да представят
документите по точки 11.4, 11.5, 11.6; 12, 13.1 от настоящите указания; Минималните
изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието
им.
14. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг
участник, не може да представя самостоятелна оферта.
15. Офертата се подписва от представляващия дружеството на участника или от
надлежно упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно – лице или лица, като в
офертата се прилага оригинал или копие на пълномощното (заверено от участника) от
представляващия дружеството.
16. Техническо предложение по образец – Приложение № 3;
17. Ценово предложение се подготвя по образец – Приложение № 4.
Ценовото предложение се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагана цена” и наименованието на участника. Плика с надпис „Предлагана цена” се
поставя в плика с офертата.
Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС.
18. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на
предложените цени носи единствено участникът в процедурата. При несъответствие в
стойностите, изразени в цифри и думи, се считат за валидни стойностите, изразени с думи.
19. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на
участниците.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ
20. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.11.4,
11.5 и 11.6; се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението,
а документите по т.12 се представят само от участниците чрез които обединението доказва
съответствието с критериите за подбор по т.12 /финансовите и техническите си възможности/.
Останалите документи се подават общо, от името на представителите на лицата, участващи в
обединението, които подписват и подпечатват офертата. Участникът следва да приложи
оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединението. В
случай, че в споразумението е определено лице/лица, които се упълномощават да представляват
обединението за целите на настоящата поръчка, офертата се подписва и подпечатва от това/тези
лице/лица.
21. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение, което трябва да
представят с офертата си. В споразумението за обединение задължително трябва да е посочен
представляващият. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на
обединението.
22. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
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23. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към
офертата на участника, както и регистрацията на обединението по БУЛСТАТ (ако
обединението е регистрирано преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена
поръчка). В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет
на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по
БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора
за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Подаване на офертата
24. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички
изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на
поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може
да доведе до отстраняването му.
25. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител в срок до 17.00 часа на
датата, посочена в публичната покана на адрес с. Стамболово, обл. Хасково, Пощенски
код: 6362.
26. Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик с надпис:
ДО
ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
с. Стамболово, обл. Хасково,
Пощенски код: 6362.
ОФЕРТА
за участие в публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет:
„Извършване на независима предварителна оценка на Общинския план за развитие 20142020 г., Актуализиране и разработване на програми и стратегии за развитие на
Общината, Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на политиката по качеството и сигурност на
информацията и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените
документи, Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на общината и
провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи.”

име на участника
_________________________________________________
пълен адрес за кореспонденция
________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес
27. Пликът с офертата на участника трябва да бъде запечатан така, че да не може да бъде
отворен, без да се повреди опаковката му.
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28. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.
29. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик.
Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.
30. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата е за
сметка на участника.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
31. Предложението следва да бъде валидно със срок минимум 90 (деветдесет)
календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в поканата за
представяне на оферта. Предложение с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлено от
Възложителя като несъответстващо на изискванията. Възложителят може да поиска писмено
(чрез писмо или по факс) от участниците да удължат срока на валидност на офертата до момента
на сключване на договора.
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
32. Комуникацията и действията на възложителя и на участниците свързани с настоящата
процедура са в писмен вид.
33. Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо
с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до Кмета
на община Стамболово.
Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от
следните начини:
а) лично – срещу подпис;
б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от
участника адрес;
в) чрез куриерска служба;
г)
по факс;
д) по електронен път;
е) чрез комбинация от тези средства.
34. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се
връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс
или по електронен път.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ
35. „Длъжностните лица” по точка 8 от настоящите указания, започват своята работа след
получаване на списъка с участниците и представените оферти.
36. „Длъжностните лица” подписват декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2
от ЗОП, а именно че:
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а). нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен
участник;
б). не са «свързани лица» по смисъла на Закона за обществените поръчки с кандидат
или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове
на техните управителни или контролни органи;
в). нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;
г). са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята
работа в качеството си на „Длъжностните лица” по настоящата поръчка.
37. „Длъжностните лица” представят на възложителя декларация за съответствие на
обстоятелствата по т. 36, буква „а”, „б” и „в” и за спазване на изискванията по буква „г” след
получаване на списъка с участниците;
38. „Длъжностните лица”, съставят по реда на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП протокол за
резултатите от работата си. „Длъжностните лица” разглеждат и оценяват офертите, ръководейки
се от разпоредбите на ЗОП приложими за провеждане на процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2
от ЗОП.
39. „Длъжностните лица”, отстраняват участник, който:
39.1. не отговаря на обявените от Възложителя изисквания за допустимост съгласно
настоящата документация;
39.2. е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на условията и изискванията,
посочени в документацията за участие в процедурата;
39.3. е представил оферта, която не е подписана от представляващия дружеството или
упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице, приложено в офертата;
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
40. Съгласно чл. 101д от ЗОП: „Възложителят може да възложи изпълнението на
поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.“
41. Ако е посочен Единен идентификационен код /ЕИК/, не се изисква доказването на
обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския
регистър.
42. Преди сключване на договора за обществената поръчка, избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ
представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липса на обстоятелствата по чл.
47, ал. 5, ако е изтекъл срока на валидност на офертата.
Всички представени оферти остават в архива на Възложителя.
По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република
България.
43. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са
записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната
последователност:
1. Публичната покана;
2. Техническа спецификация;
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3.
4.
5.
6.
7.

Указания за подготовката на оферта;
Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;
Проект на договор за изпълнение на поръчката;
Техническо предложение
Образците за участие в процедурата.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията чрез
въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране
на политики“, Договор с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 21

РАЗДЕЛ ІI
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
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КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Класирането на допуснатите до оценка участници ще се извърши по критерия за оценка на
офертите - „икономически най-изгодната оферта” на база на данните в предоставената от тях
оферта. “Комплексна оценка” - (КО) ще бъде формирана като сума от индивидуалните оценки
по определените предварително показатели.
1. Показатели за оценка на офертите:
№

Показател

Тежест в КО

А

Финансов показател /предлагана цена/

30

Б

Технически показател

70

Б1

Дейности за изпълнение на поръчката

35

Б2

Организация и план на изпълнението

35

2. Методика за оценяване на Офертите
Финансовите и технически предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени
и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. На
оценяване подлежат само офертите, които отговарят на предварително обявените от
възложителя условия.
Б. Технически показател
Оценката по този показател, с максимален брой точки 70:
Б = Б1 + Б2, където:
Б1 - оценка на предложените от участниците дейности за изпълнение на поръчката;
Б2 - оценка на предложената от участниците организация и план на изпълнението;
Б1 - Дейности за изпълнение на поръчката
Оценката по този подпоказател е експертна. Максималният брой точки е 35. Комисията
разглежда представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”,
неговата пълнота по отношение на дейностите за изпълнение, съответствието с Техническото
задание .

Б1: ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Участникът е направил описание на всички дейности от Техническото задание на
Възложителя. Същите са с детайлно описани обхват и съдържание, вкл. съответните
им под дейности/задачи, като са структурирани по последователен и логичен начин
съобразно предвиденото в техническото задание. Целите, резултатите и продуктите
за всяка дейност са описани детайлно и същите са в съответствие с изискванията и
нуждите на Възложителя, посочени в техническото задание.

Максимален
брой точки –
35

35
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Участникът е направил описание на всички дейности от Техническото задание на
Възложителя, но се констатира едно от следните обстоятелства:
- дейностите не са структурирани по последователен и логичен начин съобразно
предвиденото в техническото задание;

- не са описани връзките между резултати и дейности;
- не са описани резултатите от изпълнението на дейностите съгласно
изискванията на Техническото задание.
Участникът е направил описание на всички дейности от Техническото задание на
Възложителя, но се констатират две или повече от следните обстоятелства:
- дейностите не са структурирани по последователен и логичен начин съобразно
предвиденото в техническото задание;
- не са описани връзките между резултати и дейности;
- не са описани резултатите от изпълнението на дейностите съгласно
изискванията на Техническото задание.
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Б2 - Организация и план на изпълнението;
Оценката по този подпоказател е експертна. Максималният брой точки е 35. Комисията
разглежда представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” в
частта организация и план на изпълнение и съответствието им с Техническото задание.

Б2: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАН НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, която обхваща
всички дейности, предвидени в техническото задание. Описано е разпределението
на задачите и отговорностите на всеки един експерт от екипа, механизмите за
вътрешен контрол и механизма за комуникация и координация с Възложителя (в т.ч.
с екипа на проекта и с експертната група от администрацията) в съответствие с
целите на поръчката. Участникът е представил реалистичен и детайлен план-график
за изпълнение, придружен с линеен график на дейностите. Графикът съответства
напълно на обхвата на планираните дейности като отразява всички основни етапи, в
т.ч. под дейности/задачи, ключови моменти и периоди на докладване и е съобразен с
изискванията и сроковете за изпълнението им, предвидени в техническото задание.
Участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, която обхваща
всички дейности, предвидени в техническото задание. Описано е разпределението на
задачите и отговорностите на всеки един експерт от екипа, но не са описани
механизмите за вътрешен контрол и механизма за комуникация и координация с
Възложителя (в т.ч. с екипа на проекта и с експертната група от администрацията) в
съответствие с целите на поръчката. Участникът е представил план-график за
изпълнение, придружен с линеен график на дейностите. В Линейния график не са
отразени под дейности и задачи, ключови моменти и периоди на докладване.

Максимален
брой точки 35

35
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Участникът е описал наличния ресурс (човешки и технически) за
изпълнението; не е дефинирал задачите и отговорностите на някои от
експертите; не е описал механизмите за вътрешен контрол и механизма за
комуникация и координация с Възложителя (в т.ч. с екипа на проекта и с експертната
група от администрацията) в съответствие с целите на поръчката. Представен е

5

план за изпълнение и линеен график на дейностите, между които има
несъответствия. В Линейния график не са отразени под дейности и задачи, ключови
моменти и периоди на докладване.
Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията чрез
въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране
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А. Финансов показател (предлагана цена)
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 30 точки. Точките
на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по
следната формула:
А = Ц min х 30, където:
Ц уч.
А - оценка за Предложената цена;
Цmin - най-ниската предложена цена;
Ц уч. - цената на участника.
Изчисленията се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
Участник, предложил цена по-висока от прогнозната цена, съгласно обявлението и
Документацията, ще бъде отстранен от процедурата.
3. Комплексна оценка
Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе
основни показатели:
КО = А + Б
Максималният брой точки на Комплексната оценка е 100.
Указания по прилагане на методиката
Настоящата методика се прилага при оценяване на Офертите на всеки един от допуснатите
Участници без да се променя.
Анализ на отделните предложения от Офертите и предложение за оценка по отделните
показатели се извършва от длъжностните лица. Резултатите от оценяването на офертите се
отразяват и удостоверяват с протокола за работата на длъжностните лица. Длъжностните лица
класират участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. За
изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил най-голям брой точки. В
случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически найизгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са
еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира
офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, ако икономически най-изгодната оферта не може да се определи по
гореописания ред.
Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение
на офертите на участниците, които не са предложени за отстраняване от участие в процедурата и
които отговарят на обявените от възложителя изисквания.
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РАЗДЕЛ ІII
ПРИЛОЖЕНИЯ
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на политики“, Договор с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
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Приложение № 1
ДО
ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
С. СТАМБОЛОВО, ОБЛ. ХАСКОВО,
ПОЩЕНСКИ КОД: 6362.
ОФЕРТА
за изпълнение на публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет:
„Извършване на независима предварителна оценка на Общинския план за развитие 20142020 г., Актуализиране и разработване на програми и стратегии за развитие на Общината,
Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща
оценка при изпълнението на политиката по качеството и сигурност на информацията и
провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи,
Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща
оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на общината и провеждане на
съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи.”

ОТ УЧАСТНИК: ____________________________________________________________
/посочете фирма/наименованието на участника/.
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:
Седалище и адрес на управление:
•
Страна, код, град, община
•
Квартал, ул., №,
•
Телефон, факс,
•
E-mail:
Единен идентификационен код
Инд. № по ЗДДС
Банкови сметки
Обслужваща банка
• Град, клон, офис
• Титуляр на сметката
• Банкова сметка (IBAN)
• Банков код (BIC)
Данни за подателя /законния представител/
пълномощника:
• Трите имена
• Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН
• Длъжност
• Телефон / факс / e-mail:
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията чрез
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С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в публична покана по реда на
глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на независима предварителна оценка на
Общинския план за развитие 2014-2020 г., Актуализиране и разработване на програми и
стратегии за развитие на Общината, Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по
качеството и сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи, Разработване и въвеждане на правила и
методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
Инвестиционната политика на общината и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи.”
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас
процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия, включително и с
клаузите на приложения към документацията проект на договор, и ги приемаме без възражения.
Желаем да участваме в процедурата и сме съгласни да изпълним поръчката качествено и
в срока, съгласно проекта на договора.
В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи,
необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от
Възложителя.
Нашата оферта е валидна за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайната дата за
представяне на предложенията.
Ние потвърждаваме, че не участваме в нито едно друго предложение за настоящата
процедура.
Приемаме начина на плащане – съгласно условията на проекта на договора.
Приложения: съгласно приложения
представляващи неразделна част от нея.

списък

на

документите

към

офертата,

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност на представляващия Участника)
__________________________ (дата)
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Приложение № 2
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Съдържание
Приложе
ние №
1.

Оферта по образец (Приложение № 1);

2.

Декларация за приемане на клаузите на договора – по образец
(Приложение № 5);

3.

Документи за правосубектност

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Оригинал
или
нотариално
заверено
копие
на
договор/споразумение за създаване на обединение
Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е
упълномощено да представлява участника в настоящата
процедура. Този документ се представя, когато лицето,
представляващо участника, не е законен представител на
участника, съгласно официалните документи за регистрация на
участника
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1
(без буква”е”) и ал. 5, т. 1 от ЗОП – по образец (Приложение № 6)
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т.2 от
ЗОП по образец (Приложение № 7).
Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника.
Справка-декларация за оборота на участника по образец –
Приложение № 10
Заверени от участника копия на баланс и отчет за приходите и
разходите за последните три отчетени години съгласно Закона на
счетоводството или декларация (свободен текст), че същите са
обявени в Търговския регистър или Агенцията по вписванията- за
юридическите лица и едноличните търговци.
Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:

10.

Списък за изпълнени договори по образец – Приложение № 11

11.

Препоръки за добро изпълнение

12.

13.

Вид на
документа
(копие или
оригинал)

Справка – декларация за екипа от експерти, отговарящ за
изпълнението на поръчката по образец- Приложение № 12
Автобиография според приложение № 13 за всяко лице, включено
в екипа,
Подкрепящи документи за образованието и професионалния опит
на експертите:
•

копия от дипломи за завършено висше образование и
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документи за придобита допълнителна квалификация
•

14.
15.
16.
17.
18.

копия от сертификати, трудови и/или служебни книжки,
граждански договори и/или референции, или еквивалентни
документи
за
доказване
на
трудови/служебни/облигационни отношения.
Декларация за използване/не използване на подизпълнители и
списък с имената на подизпълнителите – съгласно образец
(Приложение № 8);
Декларация от подизпълнителя (в случай че участникът е заявил
участие на такъв) – съгласно образец (Приложение № 9);
Техническо предложение по образец – Приложение № 3;
Ценово предложение се подготвя по образец – Приложение № 4 –
предоставя се в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана
цена”
Други документи (ако е приложимо).

Подпис:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
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Приложение № 3
ДО
ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
С. СТАМБОЛОВО, ОБЛ. ХАСКОВО,
ПОЩЕНСКИ КОД: 6362.
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
за изпълнение на публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на
независима предварителна оценка на Общинския план за развитие 2014-2020 г.,
Актуализиране и разработване на програми и стратегии за развитие на Общината,
Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща
оценка при изпълнението на политиката по качеството и сигурност на информацията и
провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи,
Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща
оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на общината и провеждане на
съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи.”

ОТ УЧАСТНИК: ____________________________________________________________
/посочете фирма/наименованието на участника/.
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:
Седалище и адрес на управление:
•
Страна, код, град, община
•
Квартал, ул., №,
•
Телефон, факс,
•
E-mail:
Единен идентификационен код
Инд. № по ЗДДС
Банкови сметки
Обслужваща банка
• Град, клон, офис
• Титуляр на сметката
• Банкова сметка (IBAN)
• Банков код (BIC)
Данни за подателя /законния представител/
пълномощника:
• Трите имена
• Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН
• Длъжност
• Телефон / факс / e-mail:
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
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С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на
публичната покана по реда на глава осем „а” от ЗОП по обявената от Вас процедура с предмет:
„Извършване на независима предварителна оценка на Общинския план за развитие 2014-2020 г.,
Актуализиране и разработване на програми и стратегии за развитие на Общината, Разработване и
въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
политиката по качеството и сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи, Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на
общината и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи.”

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията
Ви, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.
Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията на Публичната
покана, както следва:
Представяме на Вашето внимание:
I. Дейности за изпълнение на поръчката:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Участникът трябва да опише дейностите от техническото задание на Възложителя. Същите
трябва да са с изчерпателно и детайлно описани с обхват и съдържание, вкл. съответните им под
дейности/задачи, като същите са структурирани по последователен и логичен начин. Целите,
резултатите и продуктите за всяка дейност е необходимо да бъдат описани изчерпателно и детайлно
и същите следва напълно да съответстват на изискванията и нуждите на Възложителя, посочени в
техническото задание.

II. Организация и план на изпълнението:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Участникът трябва да опише ресурсите (човешки и технически) за обезпечаването изпълнението
на всяка дейност (или група дейности), като дефинира задачите и отговорностите на всеки един
експерт, съгласно планираните дейности, както и да представи механизъм за взаимодействие и
координацията между експертите. Участникът може да представи това в описателен вид или да го
визуализира по друг подходящ начин. Участникът следва да предложи организация за изпълнение на
поръчката, която обхваща всички дейности, предвидени в техническото задание и да опише детайлно и
ясно разпределението на задачите и отговорностите на всеки един експерт от екипа от ключови
експерти, механизмите за вътрешен контрол и механизма за комуникация и координация с
Възложителя (в т.ч. с екипа на проекта и с експертната група от администрацията) в съответствие
с целите на поръчката. Участникът следва да представи реалистичен и детайлен план-график за
изпълнение, придружен с линеен график на дейностите. Графикът трябва да съответства напълно на
обхвата на планираните дейности като отразява всички основни етапи, в т.ч. поддейности/задачи,
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ключови моменти и периоди на докладване и да е съобразен с изискванията и сроковете за
изпълнението им, предвидени в техническото задание.

Допълнителна информация. Участникът може да представя всяка допълнителна
информация, по своя преценка, която може да бъде необходима за изясняване на неговите
предимства и недостатъци при реализацията на проекта.
Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното
приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата
процедура.

Дата ...................

Подпис : ...........................
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Приложение № 4
ДО
ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
С. СТАМБОЛОВО, ОБЛ. ХАСКОВО,
ПОЩЕНСКИ КОД: 6362.

ЦЕНОВАОФЕРТА
за изпълнение на публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет:
„Извършване на независима предварителна оценка на Общинския план за развитие 20142020 г., Актуализиране и разработване на програми и стратегии за развитие на
Общината, Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на политиката по качеството и сигурност на
информацията и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените
документи, Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на общината и
провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи.”
ОТ УЧАСТНИК: ____________________________________________________________
/посочете фирма/наименованието на участника/.
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:
Седалище и адрес на управление:
•
Страна, код, град, община
•
Квартал, ул., №,
•
Телефон, факс,
•
E-mail:
Единен идентификационен код
Инд. № по ЗДДС
Банкови сметки
Обслужваща банка
• Град, клон, офис
• Титуляр на сметката
• Банкова сметка (IBAN)
• Банков код (BIC)
Данни за подателя /законния представител/
пълномощника:
• Трите имена
• Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН
• Длъжност
• Телефон / факс / e-mail:
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас
публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на независима
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предварителна оценка на Общинския план за развитие 2014-2020 г., Актуализиране и
разработване на програми и стратегии за развитие на Общината, Разработване и въвеждане на
правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
политиката по качеството и сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение
за запознаване с разработените документи, Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на
общината и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи.”
За изпълнение на обществената поръчка (Дейност 1 + Дейност 2 + Дейност 3 + Дейност 4)
предлагаме следната обща цена:
…........................(…................................) лв., без вкл. ДДС
или
…..............(…........................) с вкл. ДДС
Цената е формирана, както следва:
№

1

Дейност 1
Извършване на независима
предварителна оценка на
Общинския план за развитие
2014-2020 г.

Единица
мярка

Брой
единици

брой

1

Единична
цена без
ДДС

Сума
без ДДС

ОБЩОЗА ДЕЙНОСТ 1

№

1
2

3

4

Дейност 2
Актуализиране на Програмата
за опазване на околната среда;
Актуализиране на Стратегията
за устойчиво развитие на
туризма;
Разработване на Стратегия за
управление и разпореждане с
общинска собственост;
Разработване на Програма за
насърчаване използването на
енергията от възобновяеми
източници и биогорива;

Единица
мярка

Брой
единици

брой

1

брой

1

брой

1

брой

1

Единична
цена без
ДДС

Сума
без ДДС

ОБЩОЗА ДЕЙНОСТ 2

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията чрез
въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране
на политики“, Договор с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 35

№

1

Дейност 3
Разработване и въвеждане на
правила и методика за
мониторинг, контрол и
последваща оценка при
изпълнението на политиката по
качеството и сигурност на
информацията и провеждане на
съпътстващо обучение за
запознаване с разработените
документи.

Единица
мярка

Брой
единици

брой

1

Единична
цена без
ДДС

Сума
без ДДС

ОБЩОЗА ДЕЙНОСТ 3

№

1

Дейност 4
Разработване и въвеждане на
правила и методика за
мониторинг, контрол и
последваща оценка при
изпълнението на
Инвестиционната политика на
общината и провеждане на
съпътстващо обучение за
запознаване с разработените
документи.

Единица
мярка

Брой
единици

брой

1

Единична
цена без
ДДС

Сума
без ДДС

ОБЩОЗА ДЕЙНОСТ 4

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от
документацията за участие и включват всички разходи по изпълнение на всички работи,
дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената
поръчка, включително командировки, възнаграждения за експертите, квартирни, осигуряване на
офис и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички
други присъщи разходи за осъществяване на дейността.
До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане
от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
Настоящото ценово предложение е валидно за период от 90 (деветдесет) календарни
дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението.
Подпис и печат: …………….

Дата……………….
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Приложение № 5
Д Е КЛАРАЦИЯ
ЗА
ПРИЕМАНЕ КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА

Долуподписаният/-ната/ ..........................................................................................................
ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в
качеството ми на .................................................................... (посочва се
длъжността и
качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен
директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о
по фирмено дело №.................... по описа за..................г. на..................................съд и/или в
Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище и адрес на
управление............................................................................ – участник в публична покана по реда
на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на независима предварителна оценка на
Общинския план за развитие 2014-2020 г. Актуализиране и разработване на програми и
стратегии за развитие на Общината, Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по
качеството и сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи, Разработване и въвеждане на правила и
методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
Инвестиционната политика на общината и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи.”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Приемам всички условия на проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена
поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата. ..............................

Декларатор: ..........................................
/подпис и печат/
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Приложение № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 1(без буква „е”) и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната/ .........................................................................................................................
ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството
ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето
има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на
..............................................................................., регистриран/о по фирмено дело №.................... по описа
за..................г. на..................................съд и/или в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК
…………….., със седалище и адрес на управление....................................................................................... –
участник в публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на независима

предварителна оценка на Общинския план за развитие 2014-2020 г. Актуализиране и
разработване на програми и стратегии за развитие на Общината, Разработване и
въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при
изпълнението на политиката по качеството и сигурност на информацията и провеждане
на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи, Разработване и
въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при
изпълнението на Инвестиционната политика на общината и провеждане на
съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи.”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация по смисъла на параграф 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки;
Задължавам се да уведомя Възложителя община Стамболово за всички настъпили промени в
обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс на Република България.
Дата, ..............................

Декларатор: ................................
/подпис и печат/

Забележка: Декларацията се подписва лично от посочените лица.
Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията
се подписва и от подизпълнителите.
Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по т. 1 и т. 2 се прилагат и декларации се попълват
от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество
с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за
лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
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5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или
участника;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист,
декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно
територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.
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Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната/ .....................................................................................................
ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в
качеството ми на .................................................................... (посочва се
длъжността и
качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен
директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о
по фирмено дело №.................... по описа за..................г. на..................................съд и/или в
Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище и адрес на
управление....................................................................................... – участник в публична покана по
реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на независима предварителна оценка
на Общинския план за развитие 2014-2020 г. Актуализиране и разработване на програми и
стратегии за развитие на Общината, Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по
качеството и сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи, Разработване и въвеждане на правила и
методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
Инвестиционната политика на общината и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи.”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник
на участника):

(посочете фирмата

- не е в открито производство по несъстоятелност;
- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон;
- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;
- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.
2. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община
по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени
с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване
на задълженията1 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното
осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е
установен.
3. Нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на

1

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата
декларация.
Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията чрез
въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране
на политики“, Договор с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
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компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията2 или
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци
съгласно правните норми на държавата, в съм установен.
4. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно
законодателството на моята и на която и да е друга държава.
5. Не съм виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за
възлагане на обществена поръчка.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от
Наказателния кодекс.

……………………… г.
(дата на подписване)

Декларатор: ………………………………
(подпис и печат)

Забележка: Когато кандидатите или участниците са юридически лица, декларации се попълват от лицата,
посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП

2

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата
декларация.
Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията чрез
въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране
на политики“, Договор с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
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Приложение № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2
от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната/ ..........................................................................................................
ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в
качеството ми на .................................................................... (посочва се
длъжността и
качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен
директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о
по фирмено дело №.................... по описа за..................г. на..................................съд и/или в
Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище и адрес на
управление....................................................................................... – участник в публична покана по
реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на независима предварителна оценка
на Общинския план за развитие 2014-2020 г. Актуализиране и разработване на програми и
стратегии за развитие на Общината, Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по
качеството и сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи, Разработване и въвеждане на правила и
методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
Инвестиционната политика на общината и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи.”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представляваният от мен участник ………………………..не е в договорни отношения с
лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Задължавам се да уведомя Възложителя община Стамболово за всички настъпили
промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс на Република България.

Дата, ..............................

Декларатор: ................................
/подпис и печат/

Забележка:
*Когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат
самостоятелно да го представляват
**Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и
от подизпълнителите.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията чрез
въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране
на политики“, Договор с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
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Приложение № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
за участието на подизпълнители
Долуподписаният/-ната/ .....................................................................................................
ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в
качеството ми на .................................................................... (посочва се
длъжността и
качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен
директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о
по фирмено дело №.................... по описа за..................г. на..................................съд и/или в
Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище и адрес на
управление....................................................................................... – участник в публична покана по
реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на независима предварителна оценка
на Общинския план за развитие 2014-2020 г. Актуализиране и разработване на програми и
стратегии за развитие на Общината, Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по
качеството и сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи, Разработване и въвеждане на правила и
методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
Инвестиционната политика на общината и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи.”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Участникът ………………....……………………………………….(посочете фирмата
на участника), когото представлявам:
1. при изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще
използва подизпълнители;
2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ...................................................................(изписват се
наименованията на фирмите/лицата подизпълнители), които са запознати с предмета на
поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;
3. вида на работите и дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката
ще бъде ................................................. или общо ......... % от общата стойност на поръчката, в т.ч.
участието на подизпълнител 1 ......................................... (изписва се името на първия
подизпълнител) ще извърши следните видове работи ........................................,
които
представляват ......... % от общата стойност на поръчката, участието на подизпълнител 2
.................................................. (изписва се името на втория подизпълнител) ще извърши,
следните видове работи ...................................., които представляват ......... % от общата стойност
на поръчката …. (и така нататък за всички подизпълнители).
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
……………………… г.
(дата на подписване)

Декларатор: ………………………………
(подпис и печат)

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията чрез
въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране
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Приложение № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният/-ната/ ..........................................................................................................
ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в
качеството ми на .................................................................... (посочва се
длъжността и
качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен
директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о
по фирмено дело №.................... по описа за..................г. на..................................съд и/или в
Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище и адрес на
управление....................................................................................... – участник в публична покана по
реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на независима предварителна оценка
на Общинския план за развитие 2014-2020 г. Актуализиране и разработване на програми и
стратегии за развитие на Общината, Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по
качеството и сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи, Разработване и въвеждане на правила и
методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
Инвестиционната политика на общината и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи.”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние,..............................................................................................................................................
(посочете лицето, което представлявате)
сме
съгласни
да
участваме
като
подизпълнител
на
...................................................................................................................................................................
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
при изпълнение на горепосочената поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(избройте дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:
Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията чрез
въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране
на политики“, Договор с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
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-удостоверение за актуално състояние № ............................от.........................г. (ако е
приложимо) или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския
регистър;
- декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал 5 от ЗОП
от .............................. г. (посочете датата на подписване на декларациите)
(декларациите следва да бъдат по образците от документацията за участие)
- доказателства за икономическо и финансово състояние, които доказваме със
следните документи и възможности;
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(посочете документите, които прилагате съгласно посочените изисквания от възложителя в
документацията за обществената поръчка)
- доказателства за технически възможности, списък на екипа от експерти
ангажирани с изпълнението на поръчката, които доказваме със следните документи:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(посочете документите, които прилагате съгласно посочените изисквания от възложителя в
документацията за обществената поръчка)
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
.................................. г.
(дата на подписване)

Декларатор:

........................................
(подпис и печат)

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията чрез
въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране
на политики“, Договор с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
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Приложение № 11
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ ОБОРОТ

Долуподписаният/-ната/ ..........................................................................................................
ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в
качеството ми на .................................................................... (посочва се
длъжността и
качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен
директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о
по фирмено дело №.................... по описа за..................г. на..................................съд и/или в
Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище и адрес на
управление....................................................................................... – участник в публична покана по
реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на независима предварителна оценка
на Общинския план за развитие 2014-2020 г. Актуализиране и разработване на програми и
стратегии за развитие на Общината, Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по
качеството и сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи, Разработване и въвеждане на правила и
методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
Инвестиционната политика на общината и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи.”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
През последните 3 (три) финансови години общият оборот на участник ……………………….. е
както следва:
…….г.

…….г.

……..г.

Общо

Общ оборот
(в лева без ДДС)

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата………….2014 г.
гр…………………….

ДЕКЛАРАТОР……………….………
/подпис и печат/

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ, данните,
посочени в таблицата се представят съгласно изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно лице, информация за оборота от сходни
дейности се представя за последните три отчетени години съгласно счетоводното
законодателство на държавата, в която участникът е установен.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията чрез
въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране
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Приложение № 12
СПИСЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ
Долуподписаният/-ната/ ..........................................................................................................
ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в
качеството ми на .................................................................... (посочва се
длъжността и
качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен
директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о
по фирмено дело №.................... по описа за..................г. на..................................съд и/или в
Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище и адрес на
управление....................................................................................... – участник в публична покана по
реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на независима предварителна оценка
на Общинския план за развитие 2014-2020 г. Актуализиране и разработване на програми и
стратегии за развитие на Общината, Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по
качеството и сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи, Разработване и въвеждане на правила и
методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
Инвестиционната политика на общината и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи.”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представляваният от мен участник е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от
крайния срок за подаване на офертата, следните договори с предмет сходен с предмета на
поръчката:
№

Дата на
сключване
на договора

Предмет на
договора

Стойност на
договора

Дял на
участника
в%

Период/
Срок на
изпълне
ние

Описание на
изпълнените услуги

Възложител,
тел. за връзка

1.
2.
…
Опис на препоръките за добро изпълнение, приложени към настоящия списък:
1...........................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ............ …….. г.

Подпис и печат:

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от обединение/консорциум, което не е ЮЛ, данните,
посочени в таблицата се представят съгласно условията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
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Приложение № 13
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКИПА ОТ ЕКСПЕРТИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
Долуподписаният/-ната/ ..........................................................................................................
ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в
качеството ми на .................................................................... (посочва се
длъжността и
качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен
директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о
по фирмено дело №.................... по описа за..................г. на..................................съд и/или в
Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище и адрес на
управление....................................................................................... – участник в публична покана по
реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на независима предварителна оценка
на Общинския план за развитие 2014-2020 г. Актуализиране и разработване на програми и
стратегии за развитие на Общината, Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по
качеството и сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи, Разработване и въвеждане на правила и
методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
Инвестиционната политика на общината и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи.”

Д Е К Л А Р И Р А М, че
1. При изпълнението на поръчката ще ползваме следните ръководител на екипа и експерти:

Име,
презиме,
фамилия

Позиция по
договора

Общ
професионален
опит (години)

Образование,
квалификация

Специфичен
професионален
опит по
изискванията на
възложителя

Забележка: Участникът може да посочи и другите експерти, които ще участват при
изпълнение на поръчката.

Дата: ............ 2014 г.

Подпис и печат: ..............................
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Приложение № 14
АВТОБИОГРАФИЯ
Позиция:………………….
1.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Трите имена
Дата на раждане
Място на раждане
Адрес
Телефон, факс
Електронна поща

2.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2.1. Вид и степен на завършено висше образование
Учебно заведение
[от дата – до дата]

Образователноквалификационна
степен

Специалност

Курс/ Програма
Наименование

Сертификати/
Удостоверения

2.2. Допълнителна квалификация
Учебно заведение
[от дата – до дата]

Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с
придобиване на образователно-квалификационна степен.
3.

НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната; други
ангажименти (свободна професия, самонает и др.)
4.1. Професионален опит, свързан с предмета на обществената поръчка и длъжността
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Организация

Период

Длъжност

Основни дейности и
отговорности

Длъжност

Основни дейности и
отговорности

4.2. Професионален опит в други области
Организация

5.

Период

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Оценка от 1 до 5 за степен на владеене на езика (5 – отлично, 1 – основно)
Ако притежавате сертификати и удостоверения за владеене на съответния език,
отбележете ги в последната колона.
Език

6.

Писмено

Говоримо

Диплома/Сертификат

КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. ОСНОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ, свързани с предмета на обществената поръчка и
длъжността
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
.......................................................................................................................................................
9. УДОСТОВЕРЯВАНЕ:
Аз, долуподписаният(ата), с настоящото удостоверявам, че настоящата автобиография
вярно описва мен, квалификациите и опита ми.
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10. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ
На разположение съм да участвам в работата по настоящата обществена поръчка за срока
на изпълнение, както изискват отговорностите ми.
Задължавам се да участвам в изпълнението на поръчката, като предпочитам
изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти и да бъда на
разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя и
да работя, в съответствие с офертата на настоящия участник, за качественото изработване на
предмета на поръчката.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
ü копия от дипломи за завършено висше образование и документи за придобита
допълнителна квалификация
ü копия от сертификати, трудови и/или служебни книжки, граждански договори и/или
референции, или еквивалентни документи за доказване на
трудови/служебни/облигационни отношения
ü други документи, доказващи изпълнението на изискването за професионален опит.

Дата: ____________
Ден/месец/година
[Подпис на експерт]
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Приложение № 15
Проект на договор!

ДОГОВОР
№ ……………/…………… год.

Днес, ............................................. год., в гр. Стамболово, между:
1. ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, със седалище и адрес на управление: ..............., БУЛСТАТ
........................, и № по ДДС ..........................., представлявана от .................................– Кмет на
Община Стамболово и ................................................. – главен счетоводител, наричана по-долу за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
......................................., ЕИК: ............................, със седалище и адрес на управление:
..........................................., представлявано от ................................................................, наричан подолу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и утвърденият от възложителя
протокол на оценителната комисия, назначена със Заповед………………….на Кмета на община
Стамболово, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да
изпълни обществена поръчка с предмет„Извършване на независима предварителна оценка на
Общинския план за развитие 2014-2020 г. Актуализиране и разработване на програми и
стратегии за развитие на Общината, Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по качеството и
сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с
разработените документи, Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг,
контрол и последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на общината и
провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи.”, съгласно
клаузите на настоящия договор, техническото и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Услугата по ал. 1 включва:
Дейност 1: Извършване на независима предварителна оценка на Общинския план за развитие
2014-2020 г.
Дейност 2: Актуализиране и разработване на програми и стратегии за развитие на Общината.
Поддейност 2.2.1. Актуализиране на Програмата за опазване на околната среда;
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Поддейност 2.2.2. Актуализиране на Стратегията за устойчиво развитие на туризма;
Поддейност 2.2.3. Разработване на Стратегия за управление и разпореждане с общинска
собственост;
Поддейност 2.2.4. Разработване на Програма за насърчаване използването на енергията
от възобновяеми източници и биогорива;
Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на политиката по качеството и сигурност на
информацията и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените
документи.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на общината и провеждане
на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи.

(3) За краткост предметът на настоящия договор по ал. 1 ще се нарича „услугата”.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2.(1) Срокът на изпълнение на договора е както следва:
• Дейност 1: Извършване на независима предварителна оценка на Общинския план за
развитие 2014-2020 г.: до 3 месеца от датата на стартиране на договора, но не по-късно от
26.07.2014 г.;
• Дейност 2: Актуализиране и разработване на програми и стратегии за развитие на
Общината: до 7 месеца от датата на стартиране на договора, но не по-късно от 26.07.2014
г.
• Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на политиката по качеството и сигурност на
информацията и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените
документи: до 4 месеца от датата на стартиране на договора, но не по-късно от 26.07.2014
г.
• Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на общината и
провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи: до 4
месеца от датата на стартиране на договора, но не по-късно от 26.07.2014 г.
(2) Срокът на настоящият договор може да бъде удължен само при промяна на условията и
срока на Договор № 13-13-32/01.11.2013 год. на ОПАК за безвъзмездна финансова помощ
сключен между Община Стамболово и Министерство на финансите

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
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Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на
……………...
лв.
без
ДДС (словом:…………………………………………………) или
………………………..(словом:………………….) с включен ДДС, съгласно ценовото
предложение, неразделна част от настоящия договор, формирана както следва:
За дейност 1 Извършване на независима предварителна оценка на Общинския план за
развитие 2014-2020 г. - ………… лева без ДДС
За дейност 2: Актуализиране и разработване на програми и стратегии за развитие на
Общината - …………. лева без ДДС, включваща:
- Актуализиране на Програмата за опазване на околната среда
лева без ДДС;

- …………….

- Актуализиране на Стратегията за устойчиво развитие на туризма - …………….
лева без ДДС;
- Разработване на Стратегия за управление и разпореждане с общинска
собственост - ……………. лева без ДДС;
- Разработване на Програма за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива - ……………. лева без ДДС;
За дейност 3 : Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на политиката по качеството и сигурност на
информацията и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените
документи: .– …………. лева без ДДС.
За дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на общината и
провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи: .–
…………. лева без ДДС.
(2) Плащането се извършва на етапи, както следва:
1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора, платимо в
срок до 20 (двадесет) работни дни след сключване на договор и представяне на фактура от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Междинно плащане платимо в срок до 10 (десет) работни дни след приемането от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки на резултатите от изпълнение на Дейност 1 от договора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя двустранно подписан протокол за приемане на продукта/
резултатите по дейност 1 и фактура с пропорционално приспаднат аванс, но не повече от 80%
от цената по чл.3 от договора.
3. Окончателно плащане, в срок до 30 (тридесет) работни дни след приемане от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки на резултатите от изпълнение на Дейност 3,4 и 5 от договора,
удостоверено с подписване на двустранен протокол и след представяне на фактура с
пропорционално приспаднат аванс и междинно плащане.
(3) В разходооправдателните документи, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, задължително се
посочва номера на договора за БФП и името на проекта, а именно: „Разходът се извършва по
Договор № 13-13-69/26.11.2013 г.,, проект: „Подобряване на ефективността на администрацията
чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на
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партньорство при формулиране на политики“, осъществяван с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд”.
(4) Всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, включително за заплащане на
възнаграждения на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и разходите за осигуряване на офис, оборудване,
консумативи, поддръжка, обзавеждане и всякакви други, независимо дали са подобни на
описаните по-горе, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в предлаганата цена.
(5) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия
договор.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугите, предмет на настоящия договор,
качествено и в съответствие с техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото
си предложение.
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да координира осъществяването на всички дейности
с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на поръчката се задължава да изготвя и изнася презентации и/или
доклади за извършените дейности по договора в рамките на публични събития по преценка
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на услугата да получи уговореното в
настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за
изпълнение на услугата, включително и предоставяне на нужната информация и документи за
изпълнение на договора.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на изпълнената
услуга.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнение на договора при необходимост
от персонални промени в ключовите експерти за изпълнение на поръчката, да извършва
промените след писмено одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с оглед осигуряване на изискуемата
квалификация и опит на членовете на екипа.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, без изричното съгласие, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да не
предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението
на поръчката.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва информация, станала му известна при
изпълнение на задълженията му по настоящия договор, за своя изгода или за изгода на трети
лица.
Чл. 13. При изпълнението на дейностите, предмет на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
се
задължава
да оповести, че договорът се изпълнява по Оперативна
програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския
Социален фонд, като предприетите за тази цел мерки за информиране и публичност трябва
да са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията и приложение
I към чл. 9 от Регламент ЕО) № 1828/2006 на Комисията.
Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предоставя възможност на Договарящия орган на
ОП „Административен капацитет”, на националните одитиращи органи, Сметната палата,
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската
сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности – Република България и външни одитори да извършват
проверки на документите, свързани с възлагането и изпълнението на обществената поръчка.
Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията чрез
въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране
на политики“, Договор с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 55

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на
конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно
обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
(3) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване
на функции във връзка с участието в процедурата по възлагането на обществената поръчка
и/или изпълнението на Договора от което и да е лице, е изложено на риск поради причини,
свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната
принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 57 от Регламент № 966/2012 на
Европейския Парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за недопускане
на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда
на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведоми
незабавно
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да
предизвика нередност или измама.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услугата в срок,
без отклонение от договореното между страните и без недостатъци.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на
договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да направи корекции и
допълнения в изготвените документи съгласно реда, предвиден в раздел VIІ Приемане на
работата.
Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена,
съгласно чл. 3 от настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме изпълнението на услугата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
реда и при условията на настоящия договор.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка
предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна, и
изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава.
VІ. РАЗМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за изпълнението на
договора в 5 (пет) дневен срок след писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като
отговора следва да бъде пълен, ясен и точен.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, която му е нужна за
извършване на услугата, като се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол за
всеки конкретен случай на предаване и връщане на документи. След приключване на
работата си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне абсолютно всички документи, които са му
били предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VIІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл.18.(1) Извършените услуги, предмет на договора ще се приемат, както следва:
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1.Приемане на работата по Дейност 1 „Извършване на независима предварителна оценка на
Общинския план за развитие 2014-2020 г.“ ще става с подписването на приемо-предавателен
протокол за приемане изпълнението на Дейността.
2. Приемане на работата по Дейност 2 „Актуализиране и разработване на програми и стратегии
за развитие на Общината.” ще става с подписването на приемо-предавателен протокол за
приемане изпълнението на Дейността, към които се включват:
а) Актуализирана Програмата за опазване на околната среда;.
б) Актуализирана Стратегията за устойчиво развитие на туризма.
в) Разработена Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници
и биогорива;
г) Разработена Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост;
3. Приемане на работата по Дейност 3 „Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по качеството и
сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с
разработените документи.” ще става с подписването на приемо-предавателен протокол за
приемане изпълнението на Дейността, към които се включват:
4. Приемане на работата по Дейност 4 „Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на
общината и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи”
ще става с подписването на приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на
Дейността.
5. Приемо-предавателните протоколи по т.1, 2, 3 и 4 се подписват от: За ВЪЗЛОЖИТЕЛ (Кмета
на Общината и Ръководителя на проекта), а за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от представляващото го лице.
(2) В срок от пет работни дни от представянето на документите по Дейност 1, Дейност 2 и
Дейност 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да ги одобри или да даде указания за тяхната промяна.
(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобри документите в срока по ал. 2 се съставя констативен
протокол за изпълнение на конкретната дейност, подписан от оторизираните представители на
страните по договора.
(4) Когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат
констатирани съществени недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на
изработеното до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в
протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Съществен недостатък е когато изпълнените дейности по предмета на договора не отговарят
на техническата оферта и/или общите изисквания, дефинирани в техническата спецификация и
пълното описание на предмета на поръчката.
(6) В случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам или да възложи на трето лице да ги отстрани за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да иска съразмерно намаление на цената.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. (1) Договорът се прекратява:
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1. с изпълнението му;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от страните не носи
отговорност.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
4.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет)
работни дни;
4.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
4.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата си;
4.5. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в
несъстоятелност или ликвидация.
Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за
извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги по
изпълнение на договора.
(2) В случаите по ал. 1, т. 4 платеното до прекратяването на договора подлежи на
възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 20. (1) В случай, че за някоя от страните по договора настъпи обективна невъзможност
за изпълнение, същата следва да уведоми писмено другата страна в тридневен срок от
възникването на това обстоятелство.
(2) При възникнали форсмажорни обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно
писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно със 7- дневно писмено
предизвестие по реда и при условията на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.
IХ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 22. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част от нея, или
изискванията към нея съгласно договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 0,1% от цената по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от цената
на договора.
(2) За неизпълнението на други задължения по договора, включително и при разпространяване
на информация, която се отнася до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или му е била предоставена от него, то
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от цената по договора.
X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 23. Всички допълнително възникнали след подписването на договора въпроси ще се
решават от двете страни по взаимно съгласие с двустранни писмени споразумения, които
представляват неразделна част от настоящия договор.
Чл. 24. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, то
всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно действащото в
Република България законодателство.
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ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 25. Всички съобщенията по този договор, направени от едната или от другата страна
се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те не се считат за връчени в случай, че
има промяна в седалището и адреса на управление на някоя от страните и ако тя не е
уведомила в писмен вид другата страна за промяната.
Чл. 26. За целите на настоящия договор страните определят следните лица за контакти:
Лице за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
.............................................................,
а от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
……………………..........................................
Адрес за контакти:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
…………………………….
Факс:
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
...............................
...............................
Чл. 27.
(Само
когато
ИЗПЪЛНИТЕЛ
е
гражданско
дружество
или
друго
неперсонифицирано правно образувание) Когато участник в процедурата е обединение,
което не е юридическо лице, в документа за създаване на обединението следва по
безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна
отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.
За целите на договора представляващ неперсонифицирания субект и всички съдружници в
него пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде лицето: ...........................................................................
ЕГН/ЛНЧ.........................................., л.к. №...................................... изд. на
............................... от ........................................................
Чл. 28. За всички неуредени въпроси по този договор се прилага българското
законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Офертата за участие на Изпълнителя;
2. Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя;
4. Техническа спецификация;
Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмет на Община Стамболово……………….
(МАДЖИД РЕДЖЕБ МАНДАДЖЪ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител………………….
(……………………….)
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Гл. счетоводител на Община Стамболово……………….
(........................)
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