
 
 

Vf Образец на публична покана по чл. 11, ал. 1 от 
 от ПМС №118/20.05.2014 г., изм. и доп. от 03.07.2015г. 

 

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №3/ 14.04.2016 

 
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 
 
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 
 

Официално наименование: 
„Сдружение за прогресивна и отворена комуникация” - СПОК 

Адрес: бул. „Витоша” № 25 
 

Град: София Пощенски 
код: 1000 
 

Държава: България 

За контакти: Албена Дробачка 
Лице/а за контакт: 

Телефон: 0876 772 018 

Електронна поща: 
spoc_s@abv.bg 

Факс: 02 9319399 

Интернет адрес/и: http://spoc-s.com/ 
 

 
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 
 

 търговско дружество  

юридическо лице с нестопанска 

цел 
 друго (моля, уточнете): 

 

 обществени услуги 
 околна среда 
 икономическа и финансова дейност 

 здравеопазване 

 настаняване/жилищно строителство и 
места за отдих и култура 

 социална закрила 
 отдих, култура и религия 
 образование 
 търговска дейност 
 друго (моля, уточнете): 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 
ІІ.1) Описание 
 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, 
доставката или услугата 
 

(а) Строителство              
         

(б) Доставки                  
 

(в) Услуги    
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 Изграждане  
 

Проектиране и 
изпълнение 
 

 Рехабилитация, 
реконструкция 

 Строително-монтажни 
работи 

 Покупка 
 Лизинг 
 Покупка на 

изплащане 
 Наем за машини и 

оборудване 
 Комбинация от 

изброените 
 Други (моля, 

пояснете) 

 

Място на изпълнение на 
строителството: 
______________________
__ 
______________________
__ 

Място на изпълнение 
на доставка: 
___________________
___ 
___________________
___ 
 

Място на изпълнение на 
услугата: 
Република България 

 
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: Провеждане на информационна 
кампания 
 

Об.позиция 1. Провеждане на национална информационна кампания чрез 
публикуване/представяне в различни комуникационни канали; 
 
Об.позиция 2. Публикуване на информационни карета, представящи проекта.        
 

ІІ.1.3) Обособени позиции:   да   не  

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 

само за една обособена 
позиция 

 
 

за една или повече 
обособени позиции 

 

за всички обособени 
позиции 

 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

Общо количество или обем  
 
Об. Позиция 1. Провеждане на национална информационна кампания чрез 
публикуване/представяне в различни комуникационни канали. 
 

№ 
по 
ред 

Информацион
ен артикул 
 

Коли-
чество 
(броя) 

Вид 
работа 
 

Забележки/ 
Особености 
 

Предп
олагае
ма max 
цена,л
в. без 
ДДС 
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1. Билборд 1 8 седмици 
престой 

Пиза 4х3, гр. Бургас - център 1371,72 

2. Билборд 1 8 седмици 
престой 

Пиза 4х3, гр. Варна - център 1371,72 

3. Билборд 1 8 седмици 
престой 

Пиза 4х3, гр. Пловдив - 
център 

1371,72 

4. Билборд 1 2 седмици 
престой 

Пиза 4х3, гр. София - СУ 1290,44 

5. Билборд 1 6 седмици 
престой 

Пиза 4х3, гр. София - център 2103,21 

6. Автобусна 
спирка 

5 2 седмици 
престой 

Спирка 1,185х1,75, гр. София 
- център 

2398,75 

7 Автобусна 
спирка 

4 2 седмици 
престой 

Спирка 1,185х1,75, гр. София 
- периферия 

1918,48 

8. Мегаборд 1 4 седмици 
престой 

Мегаборд 12х4, АМ Тракия - 
РПМ Посока Пловдив 

2768,20 

9. Мегаборд 1 8 седмици 
престой 

Мегаборд 12х4, АМ Тракия - 
РПМ Посока София 

5538,96 

10. Мегаборд 1 8 седмици 
престой 

Мегаборд 12х4, Път София-
Кулата, РПМ Посока София 

5538,96 

11. РПМ 1 2 седмици 
престой 

РПМ 5х3, АМ Хемус, РПМ 
посока Варна 

329,93 

12. РПМ 1 2 седмици 
престой 

РПМ 5х3, София-Калотина, 
РПМ посока Калотина 

329,93 

13. Ракета 3 4 седмици 
престой 

Ракета 1,185х1,75, гр. София 
– бул. Витоша – посока ЦУМ 

1992,38 

14. Ракета 2 4 седмици 
престой 

Ракета скролер, гр. София – 
бул. Витоша – посока НДК 

1438,24 

15. Метроборд 2 2 седмици 
престой 

Метроборд 3х2, МС Сердика 1530,64 

 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри): 31 293.28 лв. 
 
Об. Позиция 2. Публикуван на информационни карета, представящи проекта 
 

№ 
по 
ред 

Артикул 
 

Коли-
чество 
(броя) 

Вид 
работа 
 

Забележки/ 
Особености 
 

Предпо
лагаема 
max 
цена,лв. 
без ДДС 

1. Информацион
но каре 

2 Публикув
ане  

По 1 бр. инфо каре в 2 
национални вестника 

1728,64 

2. Информацион
ни каре 

3 Публикув
ане 

По 1 бр. инфо каре в 3 
регионални вестника 

960,63 
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Прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри): 2 689,27 лв.  
 
Обща прогнозна стойност на процедурата в лева, без ДДС (в цифри): 
33 982,55 лв. 
 
ІІ.3)  Срок на договора 
 

Срокът на изпълнение на цялата поръчка не може да е по-малък от 15 дни  и не 
може да е по-късно от 30.09.2016 г. 

 

 
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) 
1.1.а Гаранция за участие: Неприложимо; 
1.1.б Гаранция за добро изпълнение: Неприложимо. 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат: 

Плащането ще се извърши по следния ред: 100 % окончателно плащане 
в срок до 2 месеца  от датата на окончателното приемане на изпълнението на 
предмета на договора при подписване на приемо-предавателен протокол между 
страните, приемането му без възражения, но не по-късно от 30.09.2016 г. и издадена 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура. 

Заплащането ще се извършва в български лева, по банков път, като във всяка 
фактура се отбелязва броя на артикулите и текста „Разходите са по договор № РД-
13-136/ 14.09.2015  с наименование „Ние Ви разбираме и подкрепяме“ по Програма 
BG 07 „Инициативи за обществено здраве”. 

Съгласно ПМС №118/20.05.2014 г. стойността включва всички разходи на 
Изпълнителя за качественото изпълнение на предмета на възлагане, в описания 
обхват и срок. 
Размерът на всички плащания по договора е дължим до размера на одобрените от 
Възложителя действително извършени дейности. Извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
дейности, които не са заложени в Ценовото му предложение и не са одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не подлежат на възстановяване. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да не заплати дейности, ако тяхната подготовка, 
организация и изпълнение не са предварително съгласувани с него. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, 
направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като например: разходи за командировки, разходи за 
материали, транспортни и пощенски разноски,преводачески услуги и др. 

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)  да    не  

Ако да, опишете ги: 
При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към 

обявените от бенефициента условия. 
Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 
Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да 

съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са 
приложени всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в публичната 
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покана. 
Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод 

на български език, извършен от заклет преводач. 
Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, 

през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. 
Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 

друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или 

от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва: 

1. Име и адрес на бенефициента; 
2. Име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и 

електронен адрес на кандидата; 
3. Наименование на обекта на процедурата. 

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 
незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат. 
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ІІІ.2) Условия за участие  
ІІІ.2.1) Правен статус 
В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в 
обединението (или консорциума) сключват договор. Договорът трябва да съдържа 
клаузи, които гарантират:  
- че всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и 
поотделно, по закон за изпълнението на договора;  
- че водещият член на обединението/ консорциума е упълномощен да задължава, 
да получава указания за и от името на всеки член на обединението / консорциума;  
- че изпълнението на договора, включително плащанията са отговорност на 
водещия член на обединението / консорциума, и че всички членове на 
обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на 
изпълнение на договора.  
Срокът на договора трябва да покрива срока за изпълнение на настоящата 
процедура за определяне на изпълнител. Участниците в обединението / 
консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява 
обединението / консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в 
състава на обединението след подаването на офертата.  
Когато не е приложен договора за създаването на обединение / консорциум, или в 
приложения липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените 
условия или състава на обединението се е променил след подаването на 
офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за 
определяне на изпълнител.  
Лице, което участва в обединение не може да участва със самостоятелно 
предложение. 
Подизпълнители. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на 
поръчката ще ползва подизпълнители. Лице, което е дало съгласие и е посочено 
като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя 
самостоятелна оферта. Лице, което фигурира като подизпълнител в 
предложението на друг кандидат не може да участва в предложението на 
обединение. За действията, бездействията и работата на подизпълнителите 
отговаря изпълнителят.  
Не може да участва със самостоятелна оферта лице, което е в съдружие с друг 
участник или участва пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на 
дружество, което е участник в процедурата.  
Чуждестранни лица. В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице, 
то е длъжно да представи документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства, 
водещи до отстраняване на кандидата, издадени от компетентен орган или 
извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или 
административен орган от държавата, в която лицето е установено или 
регистрирано. Когато в съответната държава не се издават посочените документи 
или когато те не включат всички обстоятелства, водещи до отхвърляне на 
кандидата, кандидатът представя клетвена декларация (ако такава декларация 
има правно значение пред закона на държавата), в която е установен или 
регистриран. Когато клетвената декларация няма правно значение според 
съответния национален закон, кандидатът представя официално заявление, 
направено пред съдебен или административен орган, нотариус или търговски 
орган в държавата, в която той е установен или регистриран. Изискуемите 
документи се представят в превод на български език, извършен от заклет 
преводач.  
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Представителство. Участниците, юридически лица се представляват от законните 
си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, 
което се доказва с нотариално заверено пълномощно.  
 
Изискуеми документи: 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а 
когато е физическо лице - документ за самоличност, заверено от кандидата с 

подпис, печат и текст „вярно с оригинала", или извадка от Търговския регистър 
(копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „вярно с оригинала") 

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №118 на Министерския 
съвет от 20.05.2014 г.; 

3. Копие от документ за регистрация по ЗДДС, заверено с подпис и „Вярно с 
оригинала” от кандидата (в случай, че кандидатът е регистриран по ЗДДС). В 
случай, че кандидатът не е регистриран по ЗДДС, се представя декларация 
за липса на регистрация по ЗДДС /в свободен текст/; 

4. Договор/ споразумение за създаване на обединение за участие в 
процедурата (когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице) 
– оригинал или нотариално заверено копие. 

      5.   Други документи: 

 Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 
представлява участника в процедурата (когато е приложимо); 

 Декларация от членовете на обединението (когато е приложимо); 

 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато е 
приложимо). 

 
Договор не може да се сключва с кандидат, който е (чл. 22, ал. 1 и ал. 5): 

1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:  
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната 

система, включително изпиране на пари; 
б) подкуп; 
в) участие в организирана престъпна група; 
г) престъпления против собствеността; 
д) престъпления против стопанството; 

2. обявен в несъстоятелност; 
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

законодателството на страната, в която лицето е установено или 
регистрирано. 

4. свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на 
Търговския закон с бенефициента или с член на управителен или контролен 
орган на бенефициента. 

 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 2) – н/п 

 
ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 4) – н/п 
 

 
 
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 
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ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

Критерий за  оценка на офертите 
(моля, отбележете приложимото) 

най-ниска цена                                                    

или 

икономически най-изгодна оферта                 
 показатели, посочени в документацията 

1. Административно съответствие – ще бъде проверявано наличието на всички 
изисквани документи за кандидатстване по настоящата покана ( упоменати в 
РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  
СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ ). Ще бъде проверявано също така 
съответствието на техническите параметри на всяка оферта с определените 
от настоящата покана изисквания (упоменати в РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА 
ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ІІ.2) Количество или 
обем на обекта на процедурата, 2.1. Общо количество или обем) 

2. Оценка на ценовото предложение – ценовите предложения се проверяват, 
за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с 
изискванията на документацията за участие в процедурата. Констатираните 
аритметични грешки се отстраняват при следните правила: 

- При наличие на разлика между цифреното и словесното изражение на 
сумите, за вярно се приема словесното; 

- Когато общата цена не съответства на произведението от единичната цена 
и количеството, за вярно се приема единичната цена. 

 
ІV.2) Административна информация 
 

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG 07 
„Инициативи за обществено здраве”, финансирана от Норвежкия финансов 
механизъм 2009 – 2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009 – 2014 г. и изпълнение на проект № РД-13-136/ 14.09.2015  с 
наименование „Ние Ви разбираме и подкрепяме“ 

ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие - 
спецификации и допълнителни документи  

На интернет адреса на Единния информационен портал за фондовете от 
Европейския съюз: www.eufunds.bg, в раздел „Процедури за избор на изпълнител“ 
се публикува и може да бъде изтеглена цялата документация за участие в 
настоящата процедура за избор на изпълнител с указания към участниците. 
Заинтересованите лица могат да се запознаят с документацията за участие и на 
адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 25 ет. 3 

ІV.2.3) Срок за подаване на оферти  
 
До дата: 25.04.2016 г.(дд/мм/гггг)                  Час: 17.00 часа 
 
 

ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 

http://www.eufunds.bg/
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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 (§ 4Г от Заключителните разпоредби) 

 

2. http://spoc-s.com- интернет адреса на Възложителя  

 

 
ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  
17 календарни дни, считано от датата, на която изтича крайният срок за 
получаване на оферти (12.05.2016 г.) 
 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 
Дата: 26.04.2016 г.  
Час: 10.00 часа 
Място (когато е приложимо): гр. София, бул.”Витоша” № 25 
 
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите  

(когато е приложимо)      да        не  

 
- Официални представители на кандидатите; 
- Официални представители на Договарящия орган по проекта. 
 

 
РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  
 
А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от 
настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази 
точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а 
когато е физическо лице - документ за самоличност, заверено от кандидата с 

подпис, печат и текст „вярно с оригинала", или извадка от Търговския регистър 
(копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „вярно с оригинала") 

2. Приложение 2 - Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №118 на 
Министерския съвет от 20.05.2014 г; 

3. Копие от документ за регистрация по ЗДДС, заверено с подпис и „Вярно с 
оригинала” от кандидата (в случай, че кандидатът е регистриран по ЗДДС). В 
случай, че кандидатът не е регистриран по ЗДДС, се представя декларация 
за липса на регистрация по ЗДДС /в свободен текст/; 

4. Договор/ споразумение за създаване на обединение за участие в 
процедурата (когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице) – 
оригинал или нотариално заверено копие. 

5. Други документи: 

 Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 
представлява участника в процедурата (когато е приложимо); 

 Декларация от членовете на обединението (когато е приложимо); 

 Приложение 4 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 
(когато е приложимо). 

http://www.eufunds.bg/


 

 
 

 

10 

10 

 
Б. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Попълнено приложение 1 – техническа и ценова оферта; 
2. Документи по  т.А.1, А.2 за подизпълнителите (когато е приложимо); 
3. Списък - опис на документите, съдържащи се в офертата - оригинал 
4. Подписано Приложение 5 - образец на договор за услуга. 
5. Други /по преценка на кандидата/ документи. 
 

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите 
лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по 
документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен 
срок от датата на постъпване на искането. 

2. Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за 
публикуване на Единния информационен портал за обща информация за 
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз на Република България и се публикуват на интернет 
страницата на възложителя, при наличие на такава 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите 
данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея 
документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на 
допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. 

 
РАЗДЕЛ IX: СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 
 

1. Приложение 1 – Техническа и ценова оферта; 
2. Приложение 2 – Декларация по чл. 22; 
3. Приложение 3 – Изисквания към офертите; 
4. Приложение 4 – Декларация за съгласие за подизпълнители; 
5. Приложение 5 – Образец на договор за услуга. 

 


