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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

1000 София, ул. "Леге" 4 
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

Номер на обявата: 8 

  

Възложител: Община Балчик 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00479 
Адрес: гр. Балчик, пл. 21 септември № 6 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Димитър Димитров 
Телефон: [0579 71053……] 
E-mail: m.dimitrov@balcik.bg 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки  
[Х] Услуги. Обществената поръчка включва доставки и услуги като в съответствие с чл.11, ал.2 
от ЗОП обектът на поръчката е определен като услуга. 
Предмет на поръчката: Организиране на събития за повишаване на осведомеността и 
осигуряване на информираност и публичност по проект „Подобряване на връзката на третични 
възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура“ („Improving the connection of tertiary nodes 
Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure“) - MABAL-T по Програма INTERREG V-A Румъния 
– България 2014-2020 г.”,  eMS code: ROBG 510“ , обособена по позиции: 
1. Обособена позиция №1 - Организиране на пресконференция за 30/тридесет/участника, 
събития за повишаване на осведомеността и публикуване на платени прессъобщения и 
радиосъобщения за проекта; 
2. Обособена позиция №2 - Изработка и доставка на външен банер, постоянна и временна 
информационна табела; 
3. Обособена позиция №3 - Печат и доставка на информационни материали – плакати, папки и 
брошура; 

Кратко описание: Организация на дейностите по информация и публичност и на дейностите 
във връзка с повишаване на осведомеността по проект „Подобряване на връзката на третични 
възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура“ („Improving the connection of tertiary nodes 
Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure“) - MABAL-T по Програма INTERREG V-A Румъния 
– България 2014-2020 г.”,  eMS code: ROBG 510“, подобряване на транс-граничните транспортни 
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системи и по-добро свързване към TEN-T (транс-европейски транспортни мрежи), чрез 
рехабилитация на общински пътища. Основната цел е популяризиране на факта, че Проектът се 
осъществява с подкрепата на Европейския съюз чрез  Европейският фонд за регионално развитие 
и националните фондове на Румъния и България, предоставени чрез Програма Interreg V-A 
Румъния-България. 

Проектът се изпълнява съвместно с Община Мангалия - Румъния, като за Община Балчик се 
предвижда: 

1. Рехабилитация на общински път DOB 1149 - /1-9, Каварна- Балчик- Топола - м. 
Икантълъка - граница община (Каварна- Балчик) - м. Тузлата - Балчик - Албена / 1-9 / от км 
4+500 при граница община Каварна до км 10+020 при кръстовище с път 11-27 в град Балчик - l=5 
520м и на общински път DOB 3160 - /DOB 1149, Топола - Балчик / - граница община (Каварна-
Балчик) - к.к. Тузлата- /DOB 1149/" от км 2+170 до 4+083 - L=1 913 м 

2. Рехабилитация на част от уличната мрежа на град Балчик, включваща: участък от улица 
„Приморска" от ОТ77 до ОТ118, L=400 м; обръщач за автобуси на ул. „Приморска", F=1 400 м2; 
кръстовище между  улиците „Приморска" и „Черно море"; участък от ул. „Черно море" ОТ37 до 
ОТ308, L=790 м." 
Обществената включва 3 (три) обособени позиции, имащи за обща цел да се гарантира 
предоставянето на професионални и навременни услуги за успешното провеждане на събитията 
и дейностите по проекта, като в същото време се спазват бюджетната рамка и изискванията на 
Възложителя.  
Дейностите по обособена позиция 1 включват: 
 1. Организиране на  пресконференция проекта с - времетраене – 1 ден/ до 2 часа; за  30 
участника, при максимално допустима цена на участник – 48,90  лв. без вкл. ДДС; Максимална 
пределна цена за 30 участника – 1 466,85 лв. без вкл. ДДС;. 
2. Интерактивни семинари в училищата на Община Балчик по въпросите на безопасността на 
движението  - Място на изпълнението: Община Балчик; времетраене – 1 ден; брой участници в 
събитието – 60 бр.; максимална пределна цена на участник – 29,33 лв. без вкл. ДДС; максимална 
пределна цена за едно събитие за 60 участника – 1759,80 лв. без вкл. ДДС.;  

3. Публикуване на 4 бр. прессъобщение и създаване и излъчване (100 излъчвания)  на 2 бр. 
радиосъобщения , за информиране населението за целите и напредъка по проекта в регионална 
медия. Всяка от публикациите трябва да е цветна, със големина минимум 1500 символа с размер 
на шрифта 12, и не по-малка от 120 кв. см. Излъчване (100 броя) на  радиосъобщение с 
продължителност до 2 минути.  

Дейностите по обособена позиции №2 включват изработка и доставка на постоянен и 
временен информационен панел/табела/, всяка от които с размери 1200мм х 900 мм, изпълнена 
от коматекс или ПВЦ материал с  минимална дебелина 10 мм., пълноцветен печат 4+0 цвята, 
монтирана на метална стойка забита в земята (обща височина до 220 см. от земята),  Поставяне 
на  информационна табела със стойка (циментиране). Следва са се изработи и 1 бр. външен 
банер– 400 гр./м2,  винил с дебелина 400 гр/м2,  размер: 32 м2, двустранен печат, пълноцветен  4+0 
цвята . 

Дейностите по обособена позиции №3 включват: 1. Дизайн, предпечатна подготовка, 
оформление, и отпечатване на 100 бр. - плакати -  формат А;  2. Дизайн, предпечатна подготовка, 
оформление, и отпечатване на 200 бр. - папки за проекта  - формат А4; 3. Дизайн, предпечатна 
подготовка, оформление, и отпечатване на 500 бр. брошури -  формат А4  
 
Място на извършване: гр. Балчик 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 26 068,01 лв.  
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Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не 

Номер на обособената позиция: [  № 1 ] 
 
Наименование: Организиране на пресконференция за 30/тридесет участника, събития за 
повишаване на осведомеността и публикуване на платени прессъобщения и радиосъобщения за 
проекта 

 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):  20 044, 45 лв. 
Номер на обособената позиция: [  № 2] 
 
Наименование: Изработка и доставка на външен банер, постоянна и временна информационна 
табела 

 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):  2456,60 лв. 
Номер на обособената позиция: [  № 3 ] 
 
Наименование: Печат и доставка на информационни материали – плакати, папки и брошура;. 
 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):  3566,96 лв. 
 
 
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: На основание чл.54, ал.1 от ЗОП възложителят отстранява 
от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните 
обстоятелства:  
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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, освен ако е реабилитиран, 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 участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;  
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;  
5. е установено, че:  
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания 
за отстраняване или изпълнението 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 аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;  
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  
Забележка: Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1. се попълват 
в относимите образци, които Възложителят е приложил, както следва:  
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2. Основанията по т.1, 2. и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, 
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.  
3. Основанията по т.3. не се прилагат, когато:  
- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;  
- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 
на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.  
Към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за липсата на 
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Когато участникът се 
представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 се 
подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
 

 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не 
  
Икономическо и финансово състояние: не  
  
Технически и професионални способности: Да  
1. За Обособена позиция No1  
Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета 
на настоящата обществена поръчка за последните три години, считано от датата на подаване на 
оферта.  
Под дейност, която е с предмет и обем „идентичен или сходен с предмета на обществената 
поръчка“, следва да се разбира: изпълнена услуга/дейност за логистично организиране и 
провеждане на минимум 1 събитие - семинари и/или обучения, и/или информационни дни, и/или 
конференции, и/или пресконференции, и/или провеждане на събития на открито, и/или други 
събития.  
Под „изпълнена дейност” следва да се разбира тази услуга, чието изпълнение е приключило в 
рамките на посочения тригодишен период.  
Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват като попълват предоставен им от 
Възложителя образец  по чл. 192, ал. 3 от ЗОП със списък с извършените дейности, които са 
идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, с посочване на стойности, дати и 
получатели, придружен от доказателства за вписаната информация  
2.  За Обособена позиция No2 и Обособена позиция No3 – не се поставят изисквания; 
 
  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[Х] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с  
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение – Само за Обособена позиция No3.  
 
!!! Във връзка с чл.12, ал.5 и ал.6 от ЗОП, Обособена позиция No3 е „запазена поръчка“, в която 
могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с 
увреждания или такива в неравностойно положение. В тези случаи лицата трябва да са 
регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-
малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на 
обществена поръчка.  
Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в 
настоящата обществена поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от 
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нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на 
условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, 
ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора 
с увреждания. При определянето на ресурса в обема на собствения ресурс се включват 
необходимите разходи за суровини и материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и 
други подобни, независимо че доставчиците им не са специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания.  
Не е налице изпълнение на дейности със собствено производство или ресурс, когато 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания предоставят на възложителя 
без съществена допълнителна преработка стоки, доставени от други лица.  
За Обособена позиция No3 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се 
разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата упоменати по-горе.  
 
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[Х] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [……]                                           Тежест: [   ] 
  
  
Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [30.07.2019 г.]                      Час: (чч:мм) 16:00 часа 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [30.12.2019 г.]                      Час: (чч:мм) 16:00 часа 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 31.07.2019 г. в 10:00 часа  
Място на отваряне на офертите: за Сградата на община Балчик, заседателна зала.   
  

Информация 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: Подобряване на връзката на третични възли 
Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура“ („Improving the connection of tertiary nodes 
Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure“) - MABAL-T по Програма INTERREG V-A 
Румъния – България 2014-2020 г.”,  eMS code: ROBG 510“ 

Друга информация (когато е приложимо): ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И 
ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  
Всеки участник има право да подаде оферта за една, две, или за всички обособени позиции.  
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Посочените условия по-долу се прилагат отделно за всяка от Обособените позиции.  
1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и/или 
чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които 
отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и настоящата документация.  
2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.  
3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта за съответната 
Обособена позиция. Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта.  
4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат 
оформени по приложените към документацията образци (приложения).  
5. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази документация, при спазване на 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.  
6. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител. 
7. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са  
включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.  
8. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва 
да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“ и подписа на 
лицето/та, представляващо/и участника. 
9. Ако участника кандидатства за две или повече обособени позиции, представя един общ плик с 
документи. На плика се посочва за кои позиции се кандидатства, като от приложенията към 
документацията кандидата попълва за всяка позиция отделно единствено Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение за изпълнение на поръчката.  
10. Декларация – Образец 4 се попълва единствено, ако участника предвижда подизпълнители; 
11. Декларация – Образец 7 се попълва единствено, ако участника кандидатства по ОП 1; 
12. Декларация – Образец 8 се попълва единствено, ако участника кандидатства по ОП 3; 
 
МОСТРИ.  
За Обособена позиция No2 и за Обособена позиция No3 Участникът задължително прилага към 
техническото си предложение: мостри на материалите, предмет на възлагане, отговарящи по 
минимални изисквания, характеристики и параметри посочени в Техническата спецификация. 
Възложителят поставя изискване мострите да бъдат брандирани, съгласно  Наръчник за 
визуалната идентичност на Програмата, поместени на http://www.interregrobg.eu 
За Обособена позиция No2 за материалите –се представя само цветна разпечатка на хартиен 
носител - лице, гръб и страничен изглед, формат А4, със задължителните елементи за 
информация и публичност по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г за 
визуализиране на предлагания артикул.  
На основание чл. 32 от ППЗОП, мострите ще бъдат използвани с цел изследване и установяване 
на съответствието им спрямо минималните изисквания от графа „Минимални изисквания, 
характеристики и параметри“ от Техническа спецификация за всеки отделен материал, както и с 
цел преценка дали са спазени посочените изисквания. В резултат на изследването на мострите 
няма да бъде нарушена тяхната цялост или търговски вид.  
Мострите за всеки вид материал, който се предлага за изработка и доставка, следва да се 
представят включително и като цветна разпечатка на хартиен носител - лице, гръб и страничен 
изглед, формат А4, с проект за бранд със задължителните елементи за информация и публичност 
по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г за визуализиране на предлагания 
артикул.  
Качеството на доставените при изпълнението на договора материали следва да бъде минимум 
еквивалентно на това на представените образци (мостри) с офертата на Участника, определен за 
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Изпълнител.  
Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени 
документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.  
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката с офертата за 
всяка от позициите се представят поотделно комплектувани технически предложения. 
 
!!!Забележка. Всички изисквания към дължимото изпълнение и качество за всяка от 
обособените позиции са представени в Техническа спецификация, приложение – 
неразделна част от настоящата обява. 
  

 
 
 
Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) 16.07.2019 г.  

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Николай Добрев Ангелов 
Длъжност: Кмет на община Балчик 

 


