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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: ОБ-6 от 04.08.2016 г. 

  
Възложител: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00073 
Адрес: гр. Велико Търново, пл. Майка България №2 
Лице за контакт: Теодора Минкова 
Телефон: 062 619229; 062 619251 
E-mail: mop_vt@abv.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 
Предмет на поръчката: „Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местни 
ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново“, по обособени позиции”:  
І-ва позиция: Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки“ (управление на 
общинска собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Строителство и 
устройство на територията“, дирекция „Общинско развитие“, дирекция „Правна“, дирекция 
„Бюджет и финанси“ и общински предприятия, както и друга информация за нуждите на 
Община Велико Търново. 
ІІ-ра позиция: Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки“ (разпореждане на 
общинска собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Социални дейности и 
здравеопазване“ и структурите към нея, дирекция „Култура и туризъм“ и структурите към 
нея, дирекция „Административно обслужване“, дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт“ и структурите към нея, както и друга информация за нуждите на Община Велико 
Търново. 
 
 
 Кратко описание: Публикуване на различни информации в местни ежедневници във връзка с 
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дейността на Община Велико Търново и структурите й съгласно конкретните потребности на 
Възложителя. 
 
 Място на извършване: Община Велико Търново 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000.00 BGN 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не 
Номер на обособената позиция: 1 
  
Наименование:  Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки“ (управление на 
общинска собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Строителство и 
устройство на територията“, дирекция „Общинско развитие“, дирекция „Правна“, дирекция 
„Бюджет и финанси“ и общински предприятия, както и друга информация за нуждите на 
Община Велико Търново. 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 35 000.00 BGN 
 
Номер на обособената позиция: 2 
  
Наименование: Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки“ (разпореждане на 
общинска собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Социални дейности и 
здравеопазване“ и структурите към нея, дирекция „Култура и туризъм“ и структурите към 
нея, дирекция „Административно обслужване“, дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт“ и структурите към нея, както и друга информация за нуждите на Община Велико 
Търново. 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 35 000.00 BGN 
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [няма] 
  
Икономическо и финансово състояние: [няма] 
  
Технически и професионални способности:  
1. Участникът трябва да разполага с минимум 1 /едно/ лице, което да е с професионална 
компетентност - специалист „предпечатна подготовка“. За доказване на това изискване, 
участниците представят Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката (Образец №8) 
2. Участникът да разполага с минимум 1 /една/ печатна база, която да е на разположение на 
участника при изпълнение на поръчката. За доказване на изискването, участниците представят 
Декларация за техническото оборудване на разположение на участника, необходимо за 
изпълнение на поръчката /собствени, наети или на лизинг/ по чл. 64, ал. 1, т.9 от ЗОП (Образец 
№9) 
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната 
компетентност.  
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 Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[] 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 
  
[] 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  
  
Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените възнаграждения 
/предлагани цени/ за изпълнение на пръчката, като на първо място се класира участникът 
предложил най- ниско възнаграждение. 
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се 
използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая. 
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в 
процедурата се отстранява участник, който е посочил цена  за поръчката по - висока от  
прогнозната стойност за поръчката или е посочил  единична стойност по- висока  от прогнозната 
единична стойност. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните 
действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между 
изписаното  с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.  
 
Срок за получаване на офертите: 
Дата: 11.08.2016 г.                                                                Час:17:00 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата:  01.11.2016 г.                                                              Час: 17:00 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: 15.08.2016 г.                                                                Час: 11:00 
  
Място на отваряне на офертите: В заседателна зала на Община Велико Търново 
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:  [] Да [Х] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

Друга информация:  Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 11.08.2016 г. Отварянето на офертите 
ще се извърши на 15.08.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново. Отварянето на 
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офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че в 
указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще 
бъде удължен до 17:00 часа на 15.08.2016 г. и отварянето на офертите ще се състои на 16.08.2016 
г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново. За наличие на последното обстоятелство 
ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-
na-kupuvacha/430 
 
Всеки участник може да подаде оферта само за една от двете обособени позиция.  
Оферта следва да съдържа следните документи: 1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – (Образец № 1) 
2. Представяне на участника – (Образец № 2) 
3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата 
обществена поръчка (когато е приложимо) 
4.Техническо предложение, включващо представената от участника организация на 
изпълнението и реализация на работите.– (Образец № 3) 
5. Ценово предложение – (Образец № 4) 
6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – 
(Образец № 5) 
7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) – 
(Образец № 6) 
8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – (Образец № 7) – ако е приложима. 
(Забележка: Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че 
ще ползва подизпълнители. Подава се от всеки подизпълнител, в случай, че са повече от един) 
9. Списък на основание чл.64, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки на персонала, който 
ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за 
изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата – (Образец № 8) 
10. Декларация за техническо оборудване на разположение на участника, необходимо за 
изпълнение на поръчката /собствени, наети или на лизинг/ по чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП – (Образец 
№ 9) 
11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици – (Образец № 10) 
 
Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, 
представя следните документи: 

1. За обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 
2. За обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.3 от ЗОП - удостоверения от общината по седалището 

на участника; 
 

  Дата на настоящата обява 
Дата: 04.08.2016 г. 

Възложител: 
Трите имена:  Ганчо Карабаджаков 
Длъжност: Заместник кмет „Култура, образование и социални дейности“ 
в Община Велико Търново (Съгласно Заповед № РД 22-1553/03.08.2016 г. 
На Кмета на Община Велико Търново) 
  


