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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге " 4

~~

e-mai1: аор@aop.bg
интернет адрес : http://www .aop.bg

м

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл . 20, ал . 3 от 30П
Howі ep на обявата : [ РД-01-23-247/15.12.2016 г. ]

Възложител : Община Кочериново

`

Поделение (когато е припожимо): [......]
Партида в регнстьра на обществените nоръчки : [ 00777 ]
Адрес : гр . Кочериново, пл . „Трети март
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Ляце за контакт (може и повече от едно лица): Наталия Чамишка
Телефон : +35970532011, факс : +35970532330

E-mai1: obst kocherinovo@mail.bg
Досrьпът до документацията за поръчката е ограничен : [] Да [Х] He
Допълнителна информация може да бъде получена от :
[Х] Горепосоченото/ите място/места за коитакт
[] Друг адрес : (моля, посочете друг адрес)
Прнемане на документи и оферти по електронен път:

[]

Да [ Х ] Не

Обект на поръчката :
[] Строителство
[] Доставки
[Х] Услуги
Предмет на поръчката : „Информираност н публичност" по проект „IIодкрепа за достоен

живот на лица в неравностойно положение", изпълияван по Договор Ns BG05M90P0012.002-0297- С01 от 28.09.2016 г. между Министерство на труда в соцналната политика н
Община Кочериново, финансиран no Оперативиа програма „Развитие на човепiките
ресурси" 2014 — 2020 г., съфииаисирана от Европейскня съюз чрез Европейския соцнален
фонд.

Кратко описание : В изпълнение на настоящата поръчка следва да се изпълнят всички

необходими дейности за осигуряване на публичност и информация по проект:,,Подкрепа за
достоен живот на лица в неравностойно положение" с цел постигането на прозрачност и
информираност за планираните дейности, относно изпълнението на проекта, както и
популяризиране на резултатите от проекта. Основните дейности са: изготвяне, отпечатване и
разпр®странение на промотиращи брошури; публикуване на платени съобщения в пресата;

организиране и провеждане на конференции - въвеждаща и заключителна ; изработване на
рекламни кимикали с визуализация; изработване на тефтери с визуализация и календар, кожена
подвързия ; изработване на визуализиращи табели . Всички информационни и рекламни
материали трябва да отговарят на изискванията на „Единен наръчник на бенефициента
за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 —2020" . Необходимо е да
финансовата подкреnа на Оперативна
се посочи, че проекrьт се осъществява с

програма „Раsвитие на човешките ресурси" 2014 — 2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд".
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Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка приключва с изпълнение на
всички задължения на страните по него, но не по- късно от 01.08.2018 г . или до приключване на
проектните дейности считано от датата на подписването на Договора за извършване на услугата.

Място на извършване : гр . Кочериново
Обща прогнозна етойност на поръчката (в лв., безДДС): 1 765,00 / хиляда седемстотин
шестдесет и пет лева/
Обособени позиции (когато е nриложимо): [] Да [ Х] Не
Номер на обособената позиция : [ ]
Наименование : [......]

П рогнозна стойност (в лв., без дДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова nъти, колкото са обособените позиции.
Условия , на които трябва да отговарят участииците (когато е приложимо):
в т. ч .:
Изисквания за личното еъстояние: Съгласно документацията за участие .

Правоспособност за упражияване на професионална дейност : Възложителят няма поставени
такива изисквания по отношение на участниците .
Икономическо и финаисово състояние : Възложителят няма поставени изисквания по
отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците .

Технически и професиовални способности :

1. Участниците да са изпълнили най- малко 2 ( два ) договора за услуги , с предмет, сходен
или еднакъв с този на настоящата обществена поръчка, през последните три години или в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейносrга си, считано към
датата на подаване на офертата .
Зпбележкп: Под договори с предмет ,, сходен с предмета на nоръчката " следва да се
разбират договори, вкчючващи услуги,

свързани с осигуряеане на информираност и

nубличност.
Минималното изисквпне се докпзва еъс: Сnисък на услугите, които са еднакеи или
сходни с nред.иета на обществената поръчка, изпълнени от участника през nоследните 3 (мри,)
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и
получателите , заедно с доказателства за иsвьршената услуга.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
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увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на кора с
увреждания или на кора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане :
[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[Х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разкодите
[] Най- ниска цена
Показатели за оцеика : (моля, повторете, колкоfnо пъ nпт е неоо'ходимо)
Име : Степен на съответствие на предложената
концепция за подготовка на информационните

материали и организиране на мероприятията по
публичност и информиране на за дейностите
по проекта „Независим живот"

Тежест : 70%

Име: Предложена цена

Тежест : 30%

Срок за иолучаване на офертите :
Дата: 22/12/2016

Час : ( ч : мм) [ 17.00]

Срок ва валидност на офертите :
Дата: 90 календарни дни

Час: (чч: мм) [17.00]

Дата и час на отваряне на офертнте:
Дата: 23/12/2016 - 10.00 ч.
Място на отваряне на офертите : гр.Кочериново , пл. „Трети март" Ns 1, заседателна зала в
Община Кочериново

Ииформация относно средства от Европейския съюз :
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми : [Х] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо : Договор за безвъзмездна финансова помощ
Ns ВQ05М9ОР001-2.002-0297- С01 от 28.09.2016 г.

Друга информация :
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника , или от
упълномощен от него представител — лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от Възложителя .
Опаковката включва документите по чл . 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ПП3ОП, опис на

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик /опаковка/ с надпис
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„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ ”, който съдържа ценовото предложение на участника.
Документи по чл . 39, ал . 2 и ал . 3, т. 1 от ППЗОП : единен европейски документ за
обществени поръчки ( ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията
на Възложителя , а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което
не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката ; при участник - обединение- копие от докумвнт, от

който да е видно правното основание за създаване на обединението, когато е приложимо;
документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо ; техническо
предложение, съдържащо :
а)документ за упълномощаване , когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б)предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации
и изискванията на възложителя ;
в)декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор ;
г)декларация за срока на валидност на офертата;
д)декларация, че при йзготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостга и условията на труд, когато е
приложимо;
е)друга информация и/или документи , изискани от Възложителя, когато това се налага от
предмета на поръчката, напр . списък на изпълнените договори - образец Ns За.
Оферти се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в деловодството на Община
Кочериново, гр . Кочериново, пл . „Трети март" .1afs 1.
Съгласно чл . 48, an. 2 от ППЗОП при получаване на офертата върху опаковката /плика/ се
отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването , за което на приносителя се издава

документ. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост .
Пълното описание на предмета на поръчката и изискванията поставени от Възложителя
са отразени в Документацията за участие /включително Техническата спецификацияl,
представляващи неразделна част от настоящата процедура .
Съгласно чл . 109 от ЗОП, Възложителят определя за Изпълнител на поръчката участник,
~

за когото са изпълнени следните условия : не са налице основанията за отстраняване от
процедурата, освен в случаите по чл . 54, ал. 3 и чл. 56, ал . 3 от ЗОП; отговаря на критериите за
подбор; офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане .

Съгласно чл . 58 от ЗОП за доказване на липсата на основания за отстраняване
участникът, избран за Изпълнител, представя : за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1свидетепство/а за съдимост; за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3- удостоверение от органите
по приходите и удостоверение от общината по седапището на Възложителя и на участника; за

обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция
"Главна инспекция по труда"; за обстоятелствата по чл . 55, ал. 1, т. 1- удостоверение, издадено
от Агенцията по вписванията .

Дата на настоящата обява

Дата: 15/12/2016 г.

Възложител
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Трите имена : Иван Симеонов Минков .......... ......... .......

( одпис и ечат)
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Длъжност : Кмет на Община Кочериново
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