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 Публична обява по чл. 11, ал. 1  

от ПМС №118/20.05.2014 г. 

 

ПУБЛИЧНА ОБЯВА  

№ 02/21.03.2019 
 

Наименование: „Предоставяне на услуги по дизайн, предпечат, печат и разпространение 

на материали“ по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 

2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за 

младежка заетост. 

 
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ 

Пълен адрес: бул. Витоша №25, ет.3, ап. 6, район Средец 

Град: София Пощенски код: 1000 

Лице/а за контакт: Албена Дробачка Телефон: +359 2 9319399 

Електронна поща: office@spoc-s.com  Факс: +359 2 988 64 11 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) http://spoc-s.com/  

 

Допълнителна информация може да бъде получена на: 

 Съгласно І.1) 

 Друго: моля, попълнете Приложение А.I 

Публичната обява и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) 

могат да бъдат получени на: 

 Съгласно І.1) 

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ 

Офертите трябва да бъдат изпратени на: 

 Съгласно І.1) 

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ 

mailto:office@spoc-s.com
http://spoc-s.com/
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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(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на 

конкретния предмет на вашата процедура) 

Строителство (СМР)  Доставки  Услуги   

Място на изпълнение на 

строителството (СМР): 
Място на изпълнение на 

доставка:  

Място на изпълнение на 

услугата: гр. София/ 

България. 

 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 

 

„Предоставяне на услуги по дизайн, предпечат, печат и разпространение на материали“ по 

проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, 

финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост  

 

 

Процедурата включва избор на външен изпълнител за осъществяване на услуги по дизайн, 

предпечат, печат и разпространение на материали, предвидени по график за водещия 

партньор – Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/, със седалище гр. 

София, бул. Витоша №25 по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, 

договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за 

субсидии за младежка заетост, представляван от ЕКОРИС (ECORYS) Полша ООД, 

регистрирано под №0000016606 и адрес на управление Solec Street 38/105.00-394 Варшава, 

Полша. 

Проектът L.I.K.E. разглежда нарастващия процент на млади хора във възрастова група 15-29 

години с психични проблеми в Европа и неспособността на конвенционалните методи в 

сферата на заетостта да отговорят на специфичните нужди на тази целева група. Проектът 

има за цел да засили социалното приобщаване и заетостта на целевата група, като изследва 

статуса на младите хора, като разработи, тества и приложи иновативна методология, която 

да отговаря на нуждите им и като ангажира цялата общност - роднини, работодатели и 

институции - в процеса. Освен това широкото партньорство в консорциума работи в 

международен план, търсейки общи европейски решения за социално приобщаване и 

качествена и устойчива заетост за младежи с психични проблеми. Експертите в някои от най-

добре функциониращите държавни социални системи като Норвегия и Исландия, ще се 

стремят да намалят социалните и икономически различия в Европа и да изградят двустранно 

сътрудничество в тази област. Проведените международни проучвания ще представят 

необходимите данни за създаване на иновативен многостранен подход за включване на 

целевата група - младежи с психични проблеми във възрастовата група 15-29 години, със 

специален фокус върху ромското население. Чрез създаването на къщите "Скрити лайкове" - 

центрове за подкрепа, комуникация и обучение, проектът ще постигне синергия в 

изграждането на по-здравословен начин на живот и устойчива заетост сред целевата група в 

цяла Европа. 

 

Предметът на поръчката включва: 
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1. Разработване и разпространение на комплекти, носещи логото на Донорите ЕИП и 

Норвежкия фонд за младежка заетост. Всеки един комплект съдържа: брандирана 

тениска, брандирани химикалки, чанта, USB памет – 8 GB. Комплектите следва да са на 

английски език – 560 комплекта. 

 

2. Дизайн, предпечат и печат на материали: 

 2 вида брошури – А4, 12 стр., цвят 4х4, гланц 110 гр., 1 биг – 12 000 бр. 

 2 вида листовки – А5, 90 гр. мат, двустранни, цвят 4х4 – 11 000 бр. 

 1 наръчник - А5, до 70 стр., спирала, цвят 4х4, тяло 90 гр., корица 200 гр. Двустранен 

пълноцветен печат, гланц 4х4 – 4000 бр. 

 

3. Изработка на рекламоносители – дизайн, предпечат и печат: 

 Билборд – 400 см. (дължина) х 300 см. (височина) с джобове 7 см. – 7 бр. Пълноцветен 

(4+0) печат, от 80 гр/м2 офсет до 300 гр/м2 двустранен хром гланц или мат. винил 400 

гр./кв.м.; 

 Билборд - 385 см. (дължина) х 285 см. (височина) с джобове 7 см. – 7 бр. Пълноцветен 

(4+0) печат, от 80 гр/м2 офсет до 300 гр/м2 двустранен хром гланц или мат. винил 400 

гр./кв.м.; 

 Пано за автобусни спирки /700 кв.м/– 10 бр.; 

 Панел за РПМ /700 кв.м./– 4 бр.; 

 Билборд пиза – 5 бр.; 

 Ракета тип скролер – 3 бр.; 

  

4. Разпространение на 36 вида рекламоносители в София и републиканската пътна мрежа 

- Експониране на разработените 30 вида рекламни материали и билборди в София, улици, 

РПМ, спирки и др. за период от минимум 3 месеца и разпространение на 3 бр. билборда 

400 см. (дължина) х 300 см. (височина) и 3 бр. билборда 385 см. (дължина) х 285 см. 

(височина) за период от минимум 6 месеца – 52 638,00 лв. максимално допустима цена 

 

ІІ.1.3) Обособени позиции: да  не 

(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на 

обособените позиции) 

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 
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ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)  

Изпълнението на настоящата поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по дизайн, 

предпечат, печат и разпространение на материали“ по проект „L.I.K.E. – Life Investment is 

the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и 

Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост, включва: 

 

1. Разработване и разпространение на комплекти, носещи логото на Донорите ЕИП и 

Норвежкия фонд за младежка заетост. Всеки един комплект съдържа: брандирана 

тениска, брандирани химикалки, чанта, USB памет. Комплектите следва да са на 

английски език – 560 комплекта х 56,46 лв. – 31 617,60 лв. максимално допустима 

цена. 

 

2. Дизайн, предпечат и печат на материали: 

 2 вида брошури – А4, 12 стр., цвят 4х4, гланц 110 гр., 1 биг – 12 005 бр. х 1,83 лв. – 21 

969,15 лв. максимално допустима цена; 

 2 вида листовки – А5, 90 гр. мат, двустранни, цвят 4х4 – 11 005 бр. х 0.63 лв. – 6 933,15 

лв. максимално допустима цена; 

 1 наръчник - А5, до 70 стр., спирала, цвят 4х4, тяло 90 гр., корица 200 гр. Двустранен 

пълноцветен печат, гланц 4х4 – 4000 бр. х 5,21 лв. – 20 840,00 лв. максимално 

допустима цена; 

 

3. Изработка на рекламоносители – 13 853,80 лв. максимално допустима цена. 

 Билборд – 400 см. (дължина) х 300 см. (височина) с джобове 7 см. – 7 бр. Пълноцветен 

(4+0) печат, от 80 гр/м2 офсет до 300 гр/м2 двустранен хром гланц или мат. винил 400 

гр./кв.м.; 

 Билборд - 385 см. (дължина) х 285 см. (височина) с джобове 7 см. – 7 бр. Пълноцветен 

(4+0) печат, от 80 гр/м2 офсет до 300 гр/м2 двустранен хром гланц или мат. винил 400 

гр./кв.м.; 

 Пано за автобусни спирки /700 кв.м/– 10 бр.; 

 Панел за РПМ /700 кв.м./– 4 бр.; 

 Билборд пиза – 5 бр.; 

 Ракета тип скролер – 3 бр.; 

 

4. Разпространение на 36 вида рекламоносители в София и републиканската пътна мрежа 

- Експониране на разработените 30 вида рекламни материали и билборди в София, 

улици, РПМ, спирки и др. за период от минимум 3 месеца и разпространение на 3 бр. 

билборда 400 см. (дължина) х 300 см. (височина) и 3 бр. билборда 385 см. (дължина) х 

285 см. (височина) за период от минимум 6 месеца – 52 638,00 лв. максимално 

допустима цена. 
 

Обща прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 147 851.70 лева (75 595, 

37 евро) без ДДС 
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ІІ.3)  Срок на договора 

 
ІІ.3.1) Срок за изпълнение  

1.Разработване и разпространение на комплекти – до края на 2019 г. 

2. Дизайн, предпечат и печат на материали – до края на месец март 2022 г; 

3. Изработка на рекламоносители – до края на месец май 2022 г.; 

4. Разпространение – до декември 2022 г. 

Дейностите по поръчката следва да бъдат изпълнени не по-късно от датата на приключване 

на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 14.02.2023 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: Не е приложимо 
1.1.б Гаранция за добро изпълнение: Не е приложимо 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните 

разпоредби, които ги уреждат: 

  
1. Договорените плащания се извършват след представяне на фактура, в която следва да 

присъства следния текст „Предоставяне на услуги по дизайн, предпечат, печат и 

разпространение на материали“ по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to 

Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и 

Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост. 

 

2. Всички плащания се извършват по банков път в евро или лева. Преизчисляването ще се 

извършва по фиксирания курс на БНБ 1 евро = 1, 95583 лева; 

 

3. Условия и начин на плащане: 

 

3.1 Авансово плащане в размер на 10% от стойността на сключения договор, платимо в 

30-дневен срок от сключването на договора при кумулативно изпълнени следните 

условия: 

 Двустранно подписан договор; 

 Издаване на фактура от Изпълнителя; 

 

3.2 Междинно плащане № 1 в размер на 25% от стойността на сключения договор, 

платимо в 30-дневен срок при кумулативно изпълнени следните условия: 

 Представяне на макети/мостри/илюстрации на всички материали, включени в 

предмета на поръчката; 

 Одобрение на представените макети/мостри/илюстрации, одобрени от 

Възложителя /чрез подписване на двустранен констативен протокол/; 

 Издаване на фактура от Изпълнителя; 
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3.3 Междинно плащане № 2 в размер на 25% от стойността на сключения договор, 

платимо в 30-дневен срок при кумулативно изпълнени следните условия: 

 Изпълнена дейност 1: разработване и разпространение на комплекти и дейност 

2 от предмета на поръчката:  Дизайн, предпечат и печат на материали; 

 Одобряване на изпълнението от страна на Възложителя /чрез подписване на 

двустранен констативен протокол/; 

 Издаване на фактура от изпълнителя; 

 

3.4 Окончателно плащане в размер на 40% от стойността на сключения договор, платимо 

в 30-дневен срок при кумулативно изпълнени следните условия: 

 Представяне на доклад от избрания Изпълнител, включващ информация за 

цялостното изпълнение на предмета на поръчката; 

 Одобрение на Окончателния доклад от Възложителя; 

 Издаване на фактура от Изпълнителя; 

 Подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка; 

 

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да  не  
Ако да, опишете ги: 
Всички плащания трябва да бъдат направени, не по-късно от датата на приключване на 
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 14.02.2023 г. 
 

 

ІІІ.2) Условия за участие 

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

Изискуеми документи: 

1.1. Кандидат юридическо лице, регистрирано по Търговския закон представя/посочва в 
декларация единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър 
и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, БУЛСТАТ; 

1.2. Кандидат неперсонифицирано обединение представя оригинал или нотариално заверено 
копие на документ за създаване на обединение, подписан от лицата в обединението, в който 
е посочен представляващият обединението. Когато в договора не е посочено лицето, което 
представлява участниците в обединението, се представя документ, подписан от лицата в 
обединението, в който се посочва представляващият (Бенефициентът не поставя изискване 
за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице при подаване на 
оферта за участие в процедурата); 

1.3. Кандидат, който не е регистриран по Търговския закон, представя удостоверение за 
актуално състояние (заверено копие). Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 
(три) месеца преди датата на представяне на офертата за участие в процедурата 
(Обединенията представят такива удостоверения за всички лица, включени в обединението); 

1.4. Кандидат, физическо лице представя/посочва в декларация с лични данни;  

1.5. Подизпълнител (когато се предвижда участие на подизпълнител/и) представя документ 
за регистрация (за всеки от подизпълнителите); 

1.6. Чуждестранно лице представя съответен еквивалентен документ или декларация, ако е 
физическо лице, или извлечение от съдебен регистър или съответен еквивалентен документ, 
издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, 
придружени с превод на български език, извършен от преводач. 
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2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.6 от ПМС № 118/20.05.2014 г.– по образец; 

3. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 
процедурата и дела на тяхното участие (когато кандидатът предвижда да ползва 
подизпълнители) 

Допълнителни пояснения, когато кандидатът предвижда да ползва подизпълнители: 

 Когато кандидадтът предвижда участието на подизпълнители, към тях се 
прилагат изискванията на чл. 22, ал. 1, т.1 от ПМС 118/20.05.2014г. 

 Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, в офертата се 
посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 
стойността на поръчката и предвидените подизпълнители.   

 Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 
офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя 
от отговорността му за изпълнение на договора. 

 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Допълнителни пояснения, когато кандидатът е обединение: 

 Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна 
оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение. 

 Когато кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, 
Бенефициентът не поставя изискване за регистрация на обединението като 
самостоятелно юридическо лице при подаване на оферта за участие в процедурата. 
Когато кандидатът, определен за Изпълнител, е обединение на физически и/или 
юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като 
Изпълнителят представи пред Бенефициента заверено копие от удостоверение за 
данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.  

 Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 
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ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е (чл. 22, ал. 1 и ал.6): 

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.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 14) 

Изискуеми документи и информация 

 

Не приложимо 

Минимални изисквания (когато е приложимо):  

 

Не приложимо 

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 14) 

 
 
1. Декларация, съдържаща списък на услугите, 

които са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, които кандидатът е изпълнил през 

последните 3 години, в зависимост от датата, 

на която кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си, включително стойностите, 

датите и получателите. 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 

 

1. Кандидатът трябва да е изпълнил минимум 2 

(две) услуги през последните 3 години, в 

зависимост от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността си, включително 

стойностите, датите и получателите, придружен от 

препоръки за добро изпълнение, считано от датата 

на подаване на офертата, които да са еднакви или 

сходни с предмета на поръчката. 

 

*Под еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка услуги се разбират услуги 

в областта на информационни или промоционални 

или рекламни материали, свързани с дизайна, 

изработката, предпечата и печата на 

информационни или промоционални или рекламни 

материали от хартия и/или и/или пластмаса и/или 

текстил и/или от винил и други подобни. 
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Критерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото) 

най-ниска предложена цена 

или 

икономически най-изгодна оферта 

 

показатели, посочени в документацията 







Показатели 
 
1. Предложен срок за изработка и представяне на макети/ 
мостри/ илюстрации на всички материали, включени в 
предмета на поръчката (П1) 
 
2. Предложен допълнителен период за разпространение на 
36 вида рекламоносители в София и републиканската 
пътна мрежа (П2) 
 
 
3. Предложена цена (П3) 

Тежест 
 
35% 
 
 
 
35% 
 
 
 
 
30% 

 
 

(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи 

минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности 
на кандидатите.) 

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Срок за подаване на офертите 
 
До дата: 28/03/ 2019 Час 17:00 
 
Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, съгласно чл. 15, ал. 2 от ПМС № 118 на МС 
от 20.05.2014 г., на  адреса на Бенефициента. Върху плика Кандидатът изписва наименование 
на настоящата публична обява. 

 

ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена обявата и документацията 

към нея: 

1.Интернет страницата на програмния оператор на финансиращата програма - 

https://www.eeagrants.bg 

2.Интернет страницата на „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ - 
 http://spoc-s.com/  

ІV.2.3) Срок на валидност на офертите 
 

До  / / (дд/мм/гггг) 

или 
в месеци: или дни: 60 (от крайния срок за получаване на оферти) 
 

https://www.eeagrants.bg/
http://spoc-s.com/
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РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Оферта по Постановление № 118 от 20.05.2014 г. на Министерския съвет – по образец ; 

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.6 от ПМС № 118/20.05.2014 г. – по образец. При 

подписване на договора за възлагане, липсата на обстоятелствата, посочени в 

декларацията се доказва с предоставяне на документи, издадени от компетентен орган, 

или със заверено от кандидата извлечение от електронен/публичен регистър, или 

еквивалентен документ от съдебен или административен орган от държавата, в която е 

установен; 

3. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т. ІІІ.2.1. от публичната 

обява: 

 3.1. Кандидат юридическо лице, регистрирано по Търговския закон представя/посочва в 

декларация единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, БУЛСТАТ; 

 3.2. Кандидат неперсонифицирано обединение представя оригинал или нотариално 

заверено копие на документ за създаване на обединение, подписан от лицата в 

обединението, в който е посочен представляващият обединението. Когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя документ, 

подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (Бенефициентът 

не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо 

лице при подаване на оферта за участие в процедурата); 

 3.3. Кандидат, който не е регистриран по Търговския закон, представя удостоверение за 

актуално състояние (заверено копие). Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 

(три) месеца преди датата на представяне на офертата за участие в процедурата 

(Обединенията представят такива удостоверения за всички лица, включени в 

обединението); 

 3.4. Кандидат, физическо лице представя/посочва в декларация лични данни (свободен 

текст 

 3.5. Подизпълнител (когато се предвижда участие на подизпълнител/и) представя 

документ за регистрация (за всеки от подизпълнителите); 

 3.6. Чуждестранно лице представя съответен еквивалентен документ или декларация, 

ако е физическо лице или извлечение от съдебен регистър или съответен еквивалентен 

документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, 

придружени с превод на български език, извършен от преводач. 

4. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие (когато кандидатът предвижда да ползва 

подизпълнители) – свободен текст. 
 

5. Други:  

 Офертата се представя на български език в 1 (един) оригинал. 

 Всички документи, съдържащи се в офертата, се подписват от лицето, което 

представлява кандидата или от надлежно упълномощено лице или лица, като в 

офертата се прилага пълномощно на упълномощеното лице – оригинал или нотариално 

заверено копие. 

 

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ОБЯВА: 

 

1. Оферта по ПМС № 118/20.05.2014 г - по образец; 

2. Образец на декларация по чл. 22, ал.2, т.1 от ПМС №118/20.05.2014 г.; 
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3. Образец на декларация, съдържаща списък на услугите, които са еднакви или сходни 

с предмета на поръчката, които кандидатът е изпълнил през последните 3 години, в 

зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, 

включително стойностите, датите и получателите. 

4. Изисквания към офертите; 

5. Техническа спецификация; 

6. Методика за оценка на офертите; 

7. Проект на договор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 
(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ) 

 

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация 

 
Официално наименование: „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ 

Адрес: бул. Витоша №25, ет.3, ап. 6, район Средец 

Град: София Пощенски 
код:1000 

Държава: България 

За контакти:  

Лице/а за контакт: Албена Дробачка 

Телефон: +3592 9319399 

Електронна поща: office@spoc-s.com  Факс : 

Интернет адрес (URL): http://spoc-s.com/ 

 

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната обява и 

документацията за участие - спецификации и допълнителни документи 

 

Официално наименование: „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ 

Адрес: бул. Витоша №25, ет.3, ап. 6, район Средец 

Град: София Пощенски 
код:1000 

Държава: България 

За контакти:  

Лице/а за контакт: Албена Дробачка 

Телефон: +3592 9319399 

Електронна поща: office@spoc-s.com  Факс : 

Интернет адрес (URL): http://spoc-s.com/ 

 

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите за участие. 

 

Официално наименование: „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ 

Адрес: бул. Витоша №25, ет.3, ап. 6, район Средец 

Град: София Пощенски 
код:1000 

Държава: България 

За контакти:  

Лице/а за контакт: Албена Дробачка 

Телефон: +3592 9319399 

Електронна поща: office@spoc-s.com  Факс : 

Интернет адрес (URL): http://spoc-s.com/ 
 

mailto:office@spoc-s.com
http://spoc-s.com/
mailto:office@spoc-s.com
http://spoc-s.com/
mailto:office@spoc-s.com
http://spoc-s.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции) 

 
 

Обособена позиция № 

Наименование:  

 

1) Кратко описание 

 

2) Количество или обем 

 

 

3) Допълнителна информация 

 

 
 

 


