ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”
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ПУБЛИЧНА ПОКАНА по чл.51 от ЗУСЕСИФ
№2
Дата: 30.10.2020 г.
1. Предмет на поканата:
„Изпълнение на дейности по организиране и провеждане на обществени обсъждания" по
проекти, изпълнявани от Сдружение "Асоциация наука за природата" в девет обособени
позиции:
Обособена позиция № 1 - Организиране и провеждане на обществени обсъждания по
проект BG16M1OP002-3.020-0021-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода
2019 – 2028 г.“
Обособена позиция № 2 - Организиране и провеждане на обществени обсъждания по
проект BG16M1OP002-3.020-0024-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 –
2028 г.“
Обособена позиция № 3 – Организиране и провеждане на обществено обсъждане по
проект BG16M1OP002-3.020-0026-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Калописиев дланeкоренник (Dactylorhiza kalopisii E. Nelson) Месесточервен
дланeкоренник (Dactylorhiza incarnata (L.) SOO) за периода 2019 – 2028 г.“
Обособена позиция № 4 - Организиране и провеждане на обществени обсъждания по
проект BG16M1OP002-3.020-0049-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Бяло - v (Nymphalis vaualbum) за периода 2019 – 2028 г.“
Обособена позиция № 5 – Организиране и провеждане на обществени обсъждания по
проект BG16M1OP002-3.020-0053-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на пеперудатa Catopta thrips (Hubner, 1818) за периода 2019 – 2028 г.“
Обособена позиция № 6 - Организиране и провеждане на обществени обсъждания по
проект BG16M1OP002-3.020-0054-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria) за периода 2019 – 2028 г.“
Обособена позиция № 7 – Организиране и провеждане на обществени обсъждания по
проект BG16M1OP002-3.020-0056-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019 – 2028 г.“
Обособена позиция № 8 – Организиране и провеждане на обществено обсъждане по
проект BG16M1OP002-3.020-0057-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019 – 2028 г.“
Обособена позиция № 9 - Организиране и провеждане на обществено обсъждане по
проект BG16M1OP002-3.020-0058-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Татарско диво зеле (Crambe tataria) за периода 2019 – 2028 г.“
2. Правно основание на реда за възлагане: чл.50 ал.1 от Закона за управление на
средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) във връзка с
Постановление № 160/ 2016 г. от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и
оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана
от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и
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инвестиционни фондове (ПМС № 160/2016 г.).
3. Срок за подаване на офертите:
До дата: 09 /11/ 2020 г.
Час: 23:59
4. Начин на подаване на офертите:
Офертите следва да бъдат подадени през потребителския профил на кандидатите при
правилата за работа с платформата Информационна система за управление и наблюдение на
средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН).
Офертите се получават по електронен път на посочения в поканата електронен адрес.
ВАЖНО: при участие с оферта за повече от една обособена позиция, всеки кандидат следва
да окомплектова отделни оферти с изискуемите за това документи, за които да обозначи за
коя обособена позиция се отнасят.
5. Дата и място на отваряне на офертите:
Офертите се предоставят за отваряне и разглеждане на определената оценителна комисия на
следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, в 09:00 часа, на
адреса Възложителя.
6. Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията
към нея:
1.http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз на Република България
2 https://sciencefornature.org (интернет адреса на бенефициента в случай, че има такъв)
7. Срок на валидност на офертите:
60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите

ЧАСТ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
ВЪЗЛОЖИТЕЛ/БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение "Асоциация наука за природата"
Административен адрес за кореспонденция:
Гр. София, п.к.1111, жк. Яворов, бл. 73, ет. 4, ап. 7
Електронна поща: association@sciencefornature.org
Лице за контакт: Даниела Хаджийска, тел: 02 4652466
Цялата информация във връзка с предмета на настоящата покана е предоставена в рамките
на публикуваните документи, като всякакви допълнителни данни могат да бъдат получени на
посочените адреси.
ЧАСТ 2: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
2.1) Описание
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Обектът на настоящата покана е „услуги“, които се възлагат за изпълнение с договор, при
спазване на условията на финансиращата програма. Всяка възлагана услуга в рамките на
всяка една обособена позиция от предмета на поканата е самостоятелна и следва правилата,
особеностите и изискванията за изпълнение на всеки конкретен договор и правилата на
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.
Всеки кандидат може да подаде оферта за участие по една, няколко или по всички обособени
позиции от предмета на поканата.
Общ терминологичен речник (CPV): 73210000-7 – Консултантски услуги, свързани с научни
изследвания
Предметът на поканата е изпълнение на услуги с предмет: „Изпълнение на дейности по
организиране и провеждане на обществени обсъждания" по проекти, изпълнявани от
Сдружение "Асоциация наука за природата" в девет обособени позиции.
Сдружение "Асоциация наука за природата" изпълнява административни договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрени проектни предложения по
процедура BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за
видове“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“
Предметът на настоящата процедурата включва предоставянето на услуги, очакваният
резултат от които е провеждане на обществени обсъждания - оповестяване и обсъждане
с всички заинтересовани страни на плана за действие за различните видове, предмет на
всеки отделен договор за безвъзмездна финансова помощ, в съответствие с указанията за
всяка обособена позиция.
Точните изисквания към условията за изпълнение и спецификите в предмета на възлаганите
услуги, са посочени в приложените технически спецификации за всяка една обособена
позиция, неразделна част от настоящата покана и са задължителни за всички кандидати и
за избрания изпълнител.
2.2) Прогнозна стойност на възлаганите услуги
Прогнозната стойност на възлаганите услуги представлява максималния финансов ресурс на
Възложителя, съобразен с одобрения бюджет за изпълнение на дейностите по всяка от
обособените позиции и възлиза на: 441 666,67 (четиристотин четиридесет и една хиляди
шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лв. без ДДС или
530 000,00 (петстотин и тридесет хиляди лева) с ДДС.
Така определената прогнозна стойност е формирана от отделните стойности по обособени
позиции, както са посочени в настоящата покана.
Цената за изпълнение се определя от предложението на кандидата, като същото следва да
бъде в рамките на посочения разполагаем бюджет. Оферти с ценови предложение, които
надвишават тук посочените прогнозни стойности ще бъдат отстранени от участие като
неотговарящи на условията на Възложителя за изпълнение на услугите.
Начинът за плащане на цената по договора за изпълнение е подробно разписан в приложения
към настоящата покана проект на договор.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 1 - Организиране и провеждане на обществени обсъждания по
проект BG16M1OP002-3.020-0021-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода
2019 – 2028 г.“
1) Кратко описание
Услугите са предвидени като Дейност 2 за изпълнение по проект BG16M1OP002-3.020-0021C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Балканска дива коза
(Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.“
2) Количество или обем
В рамките на възлаганите услуги се предвижда изпълнението и провеждането на 4 (четири)
броя обсъждания.
Мястото на изпълнение на всяко следва да бъде:
1. София;
2. Пловдив;
3. Котел или Габрово или Априлци;
4. Благоевград или Разлог;
3) Прогнозна стойност – 75 000.00 (седемдесет и пет хиляди) лева без ДДС или 90 000.00
(деветдесет хиляди) лева с ДДС
4) Допълнителна информация – точните изисквания и специфики във връзка с начина на
изпълнение на услугата са предоставени в приложената Техническа спецификация –
Приложение № 1.1
_________________________________________________________________________
Обособена позиция № 2 - Организиране и провеждане на обществени обсъждания по
проект BG16M1OP002-3.020-0024-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 –
2028 г.“
1) Кратко описание
Услугите са предвидени като Дейност 2 за изпълнение по проект BG16M1OP002-3.0200024-C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Египетски
лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.“
2) Количество или обем
В рамките на възлаганите услуги се предвижда изпълнението и провеждането на 4 (четири)
броя обсъждания.
Мястото на изпълнение на всяко следва да бъде:
1. София;
2. Пловдив;
3. Котел или Габрово или Априлци;
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4. Благоевград или Разлог;
3) Прогнозна стойност – 75 000.00 (седемдесет и пет хиляди) лева без ДДС или 90 000.00
лв. (деветдесет хиляди) лева с ДДС
4) Допълнителна информация – точните изисквания и специфики във връзка с начина на
изпълнение на услугата са предоставени в приложената Техническа спецификация –
Приложение № 1.2
_________________________________________________________________________
Обособена позиция № 3 – Организиране и провеждане на обществено обсъждане по
проект BG16M1OP002-3.020-0026-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Калописиев дланeкоренник (Dactylorhiza kalopisii E. Nelson) Месесточервен
дланeкоренник (Dactylorhiza incarnata (L.) SOO) за периода 2019 – 2028 г.“
1) Кратко описание
Услугите са предвидени като Дейност 2 за изпълнение по проект BG16M1OP002-3.0200026-C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Калописиев
дланeкоренник (Dactylorhiza kalopisii E. Nelson) Месесточервен дланeкоренник (Dactylorhiza
incarnata (L.) SOO) за периода 2019 – 2028 г.“
2) Количество или обем
В рамките на възлаганите услуги се предвижда изпълнението и провеждането на 1 (едно)
обсъждане.
Мястото на изпълнение следва да бъде в София.
3) Прогнозна стойност – 25 000.00 (двадесет и пет хиляди) лева без ДДС или 30 000
(тридесет хиляди) лева с ДДС
4) Допълнителна информация – точните изисквания и специфики във връзка с начина на
изпълнение на услугата са предоставени в приложената Техническа спецификация –
Приложение № 1.3
_________________________________________________________________________
Обособена позиция № 4 - Организиране и провеждане на обществени обсъждания по
проект BG16M1OP002-3.020-0049-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Бяло - v (Nymphalis vaualbum) за периода 2019 – 2028 г.“
1) Кратко описание
Услугите са предвидени като Дейност 3 за изпълнение по проект BG16M1OP002-3.020-0049C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Бяло - v (Nymphalis
vaualbum) за периода 2019 – 2028 г.“
2) Количество или обем
В рамките на възлаганите услуги се предвижда изпълнението и провеждането на 2 (два) броя
обсъждания.
Мястото на изпълнение на всяко следва да бъде:
1. София;
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2. Драгоман;
3) Прогнозна стойност – 50 000.00 (петдесет хиляди лева) без ДДС или 60 000.00
(шестдесет хиляди) лева със ДДС
4) Допълнителна информация – точните изисквания и специфики във връзка с начина на
изпълнение на услугата са предоставени в приложената Техническа спецификация –
Приложение № 1.4
_________________________________________________________________________

Обособена позиция № 5 – Организиране и провеждане на обществени обсъждания по
проект BG16M1OP002-3.020-0053-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на пеперудатa Catopta thrips (Hubner, 1818) за периода 2019 – 2028 г.“
1) Кратко описание
Услугите са предвидени като Дейност 3 за изпълнение по проект BG16M1OP002-3.0200053-C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на пеперудатa
Catopta thrips (Hubner, 1818) за периода 2019 – 2028 г.“
2) Количество или обем
В рамките на възлаганите услуги се предвижда изпълнението и провеждането на 2 (два) броя
обсъждания.
Мястото на изпълнение на всяко следва да бъде:
1. София;
2. Балчик;
3) Прогнозна стойност – 50 000.00 (петдесет хиляди лева) без ДДС или 60 000.00
(шестдесет хиляди) лева с ДДС
4) Допълнителна информация – точните изисквания и специфики във връзка с начина на
изпълнение на услугата са предоставени в приложената Техническа спецификация –
Приложение № 1.5
_________________________________________________________________________
Обособена позиция № 6 - Организиране и провеждане на обществени обсъждания по
проект BG16M1OP002-3.020-0054-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria) за периода 2019 – 2028 г.“
1) Кратко описание
Услугите са предвидени като Дейност 3 за изпълнение по проект BG16M1OP002-3.020-0054C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Тигрова пеперуда
(Euplagia quadripunctaria) за периода 2019 – 2028 г.“
2) Количество или обем
В рамките на възлаганите услуги се предвижда изпълнението и провеждането на 2 (два) броя
обсъждания.
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Мястото на изпълнение на всяко следва да бъде:
1. София;
2. Стара Загора;
3) Прогнозна стойност – 50 000.00 (петдесет хиляди) лева без ДДС или 60 000.00
(шестдесет хиляди) лева с ДДС
4) Допълнителна информация – точните изисквания и специфики във връзка с начина на
изпълнение на услугата са предоставени в приложената Техническа спецификация –
Приложение № 1.6
_________________________________________________________________________
Обособена позиция № 7 – Организиране и провеждане на обществено обсъждане по
проект BG16M1OP002-3.020-0056-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Поточен рак (Austropotamobius torrentium) за периода 2019 – 2028 г.“
1) Кратко описание
Услугите са предвидени като Дейност 3 за изпълнение по проект BG16M1OP002-3.020-0056C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Поточен рак
(Austropotamobius torrentium) за периода 2019 – 2028 г.“
2) Количество или обем
В рамките на възлаганите услуги се предвижда изпълнението и провеждането на 4 (четири)
броя обсъждания.
Мястото на изпълнение на всяко следва да бъде:
1. София;
2. Габрово;
3. Доспат;
4. Благоевград;
3) Прогнозна стойност – 75 000.00 (седемдесет и пет хиляди) лева без ДДС или 90 000.00
(деветдесет хиляди) лева с ДДС
4) Допълнителна информация – точните изисквания и специфики във връзка с начина на
изпълнение на услугата са предоставени в приложената Техническа спецификация –
Приложение № 1.7
_________________________________________________________________________
Обособена позиция № 8 – Организиране и провеждане на обществено обсъждане по
проект BG16M1OP002-3.020-0057-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019 – 2028 г.“
1) Кратко описание
Услугите са предвидени като Дейност 3 за изпълнение по проект BG16M1OP002-3.020-0057C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче
(Cypripedium calceolus) за периода 2019 – 2028 г.“
2) Количество или обем
В рамките на възлаганите услуги се предвижда изпълнението и провеждането на 1 (едно)
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------
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обсъждане.
Мястото на изпълнение следва да бъде в София.
3) Прогнозна стойност – 20 833.33 (двадесет хиляди и осемстотин и тридесет и три лева
и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или 24 999.99 (двадесет и четири хиляди
деветстотин деветдесет и девет лева и 99 ст.) лева с ДДС
4) Допълнителна информация – точните изисквания и специфики във връзка с начина на
изпълнение на услугата са предоставени в приложената Техническа спецификация –
Приложение № 1.8
_______________________________________________________________________
Обособена позиция № 9 - Организиране и провеждане на обществено обсъждане по
проект BG16M1OP002-3.020-0058-C01 “Разработване на план за действие за опазване на
популациите на Татарско диво зеле (Crambe tataria) за периода 2019 – 2028 г.“
1) Кратко описание
Услугите са предвидени като Дейност 3 за изпълнение по проект BG16M1OP002-3.0200058-C01 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Татарско диво
зеле (Crambe tataria) за периода 2019 – 2028 г.“
2) Количество или обем
В рамките на възлаганите услуги се предвижда изпълнението и провеждането на 1 (едно)
обсъждане.
Мястото на изпълнение следва да бъде в София.
3) Прогнозна стойност – 20 833.33 (двадесет хиляди и осемстотин и тридесет и три лева
и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или 24 999,99 (двадесет и четири хиляди
деветстотин деветдесет и девет лева и 99 ст.) лева със ДДС.
4) Допълнителна информация – точните изисквания и специфики във връзка с начина на
изпълнение на услугата са предоставени в приложената Техническа спецификация –
Приложение № 1.9
_________________________________________________________________________
ЧАСТ 3: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
1. Правен статус: В процедурата за определяне на изпълнител може да участва всяко
българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение на такива
лица, без оглед на правно-организационната форма на кандидата.
ВАЖНО: Настоящите изисквания се прилагат за всички обособени позиции.
Изискуеми документи:
1. Декларация – представяне на кандидата, с посочване на ЕИК, която се съдържа в
офертата по образец, а когато кандидатът е физическо лице – прилага и заверено
копие от лична карта;
2. Декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ - по образец - в случай, че кандидатът е
обединение се попълва и представя за всеки участник в него;
3. В случай че кандидатът участва като обединение, което не е регистрирано като
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самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението представят копие от
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със
задължително съдържание, както следва:
3.1. права и задължения на участниците в обединението;
3.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
3.4. уговорена солидарна отговорност на членовете в обединението;
Когато кандидатът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на
физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на
юридическо лице, но договорът за изпълнение на услугите, предмета на настоящата покана,
се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от
удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото
обединение или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която
обединението е установено.
4. Други документи (ако е приложимо)
4.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законния представител на кандидата.
Оферта се подава самостоятелно за всяка обособена позиция, в съответствие с указанията.
2. Договор не може да се сключва с кандидат, за когото са изпълнени едно или няколко
от тук описаните основания за отстраняване от участие (чл.53 ал.2 от ЗУСЕСИФ):
(ВАЖНО: Настоящите изисквания се прилагат за всички обособени позиции)
2.2.1) Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за определяне на изпълнител
кандидат, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172,
чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е
от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга
държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата, или аналогични
задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен,
доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените
поръчки;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса
на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал.
3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е
установен;
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7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.2.2) Бенефициентът отстранява от участие в процедура за определяне на изпълнител
кандидат, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
кандидатът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното
му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора;
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или
заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата
за възлагане на обществена поръчка.
3. Изисквания за Технически възможности и квалификация (по чл. 3 ал.13 от ПМС
№ 160/2016 г.)
(ВАЖНО: Настоящите изисквания се прилагат за всички обособени позиции, в
съответствие с дадените конкретни указания).
Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания
1. При подаване на офертата,
1. Кандидатът следва да има опит в
кандидатът представя информация за изпълнение на услуги, които са еднакви или
изпълнените сходни услуги с предмета сходни с предмета на поканата, най-много за
на поканата, като попълва изискуемата последните 3 години от датата на подаване на
информация (включително с посочване офертата в зависимост от датата на която
на стойностите, датите и получателите) кандидатът е учреден или е започнал дейността
в приложения образец на оферта.
си.
При сключване на договор, избраният Под „еднакви или сходни с предмета на
изпълнител представя списък на поканата“ се разбират услуги по организиране
изпълнените услуги, които са еднакви и/или провеждане на публични събития (напр.
или сходни с предмета на поканата, семинари, конференции, представяния и др.
придружен от препоръки за добро подобни)
изпълнение.
Достатъчно е да бъде изпълнена 1 (една) услуга,
за да се покрие изискването, независимо от вида
2. При подаване на офертата (правната форма) на Възложителя.
кандидатът представя информация за *Изискването се прилага за всички обособени
професионалния опит на експертите за позиции, като не се поставя изискване за обем на
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изпълнените услуги.
2. Кандидатът следва да разполага със
следния експертен персонал за изпълнение на
услугите, предмет на поканата:
- Ръководител на екип, с образователна
степен бакалавър или магистър, или еквивалент, в
една
от
следните
области:
публична
администрация, администрация и управление,
социални, стопански и правни науки, управление
на човешките ресурси, хуманитарни науки,
обществени комуникации и информационни
науки или друга област, еквивалентна на
изброените. Експертът следва да притежава
минимум 5 години общ професионален опит в
една от изброените области.
- Експерт „Координатор“, който да има
релевантен опит с изпълнение на дейности,
сходни с предмета на услугата - да е изпълнил
минимум една дейност/услуга.
Под „релевантен опит с дейности, сходни с
предмета на услугата“ следва да се разбират
услуги/дейности, свързани с мероприятия по
организиране и/или провеждане на обществено
обсъждане
и/или
представяне
на
план/концепция/проект или др. подобни
*Изискването се прилага за всички обособени
позиции. Възложителят не изисква отделни
експертни екипи за отделните обособени
позиции.

4. Изисквания към икономическото и финансовото състояние (по чл. 3 ал.13 от
ПМС № 160/2016 г.)
Изискуеми документи и информация:
При подаване на офертата, кандидатът
представя справка в свободен текст, с
информация за общия оборот през
последните 3 приключили финансови
години, в зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си. При сключване на
договор,
избраният
изпълнител
представя
доказателства
за
декларираните
обстоятелства,
чрез
представяне на ГФО или еквивалентен

Кандидатите следва да са реализирали минимален
общ оборот за последните 3 приключили
финансови години, за съответната обособена
позиция, за която подават оферта, както следва:
Обособена позиция №1: 100 000 лв.
Обособена позиция №2: 100 000 лв.
Обособена позиция №3: 30 000 лв.
Обособена позиция №4: 50 000 лв.
Обособена позиция №5: 50 000 лв.
Обособена позиция №6: 50 000 лв.
Обособена позиция №7: 100 000 лв.
Обособена позиция №8: 30 000 лв.
11
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Обособена позиция №9: 30 000 лв.
Когато кандидат подава оферта за повече от
една обособена позиция, изискването не се
кумулира и той следва да покрие изискването на
най-високата стойност от позициите, за които
се отнася офертата.

ЧАСТ 4. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪДЪРЖАТ В
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:
За всяка обособена позиция кандидатът следва да представи отделни, самостоятелни
оферти, окомплектовани с изискуемите документи
1. Оферта по образец - оригинал;
2. Ценово предложение – оригинал;
3. Декларация с посочване на ЕИК, а за физически лица - копие от лична карта декларация в оригинал, а копието от лична карта - заверено от кандидата;
4. Декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ - по образец - в оригинал (в случай, че
кандидатът е обединение, декларацията се представя от всеки участник в
обединението и/или негов представител);
5. Декларация от подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на
процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва
подизпълнители);
6. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на кандидата;
ЧАСТ 5: ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
1) Критерий за оценка на офертите
Определянето на изпълнител при провеждане на настоящата процедурата се извършва въз
основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се
определя въз основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“,
което се оценява въз основа на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с
предмета на възлаганата услуга
Критерият за възлагане е избран на основание чл.3 ал.2 т.3 от
2) Методика за оценка
Показатели:
1. Техническо предложение
2. Предлагана цена

Тежест:
60 %
40 %
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Точните указания за начина на прилагане на избраните показатели за оценка, на основания
чл.3 ал.7 от ПМС № 160/2016 г., са предоставени в приложената на отделен файл Методика
за оценка на офертите, която е задължителна за всички кандидати като неразделна част от
настоящата покана.
ЧАСТ 6: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1) Сключване на договор
Договор се сключва с избрания изпълнител, след предоставяне на всички изискуеми
документи, доказващи съответствие на кандидата с поставените критерии за подбор и липса
на основанията за отстраняване (при спазване на условията на чл. 11 и чл. 12 от ПМС №
160/2016 г.).
2) Изпълнение на договора
При изпълнение на договора, избраният изпълнител следва да се придържа към всички
задължения, разписани в договорното споразумение, както и към предписаното в
Техническата спецификация към настоящата покана и направеното Техническо предложение
от офертата на кандидата.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:
1.
Техническа спецификация – Приложение №1.1 до Приложение № 1.9
2.
Методика за оценка и класиране на офертите - Приложение № 2
3.
Проект на договор – Приложение № 3
4.
Оферта – Образец № 1
5.
Приложения към офертата – Образец № 1.1 и Образец № 1.2
6.
Ценово предложение - Образец № 2
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