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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: 120/14.08.2019 г. 

 Възложител: Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група- Тунджа 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 3631 

Адрес: с. Генерал Инзово 8670, ул. Опълченска 2, Община Тунджа 

Лице за контакт: Кети Котева - Експерт „Мониторинг, контрол и оценка на въздействието” 

Телефон: 089 9146916 

E-mail: migtundzha@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: „Изготвяне и разпространение на информационни и рекламни 

материали за информиране и публичност във връзка с  популяризиране на Стратегията за  

ВОМР  за периода 2014 г. - 2020 г. и дейността на СНЦ „МИГ –Тунджа” по обособени 

позиции, както следва: 

Обособена позиция 1 – „Изготвяне и разпространение на информационни, рекламни 

материали, указателни табели, публикации в печатни и електронни медии, излъчвания в 

радио- и телевизионни медии“; 

Обособена позиция 2 – „Подготовка, предпечат, печат и разпространение  на  

информационен бюлетин“. 

 Дейностите/услугите предмет на Обособена позиция №2, попадат в списъка на 

стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за 

възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за 

стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на 

хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, предвид което Обособена 

поизиция 2  е запазена на основание чл.12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП. 

 

Кратко описание:  
Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие № РД 50-39 от 23.04.2018 г. и Заповед № РД 09-131 от 08.02.2019 г. на Заместник 

– Министър и Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 година за одобрение на  предложени 

дейности и разходи  на МИГ-Тунджа за 2019 година по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР“  и на основание чл. 20 ал.3 т.2  от ЗОП, е необходимо да се 
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определи  изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне и разпространение на 

информационни материали за информиране и публичност във връзка с  популяризиране на 

Стратегията за  ВОМР  на СНЦ „МИГ –Тунджа” за периода 2014 -2020 и дейността на 

МИГ”. 

За всички дейности и документи, изготвени в изпълнение на настоящата обществена поръчка 

следва да се спазват изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност  съгласно 

Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 

– 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен 

период 2014 – 2020 г. и съгласно приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 

на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 

1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските 

райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ, L 2274, 31 юли 2014 

г.). 

 
Място на извършване:  

за обособена позиция – 1 – Изготвените рекламни материали, следва да бъдат доставени до адреса 
на СНЦ „МИГ Тунджа - с. Генерал Инзово, Община „Тунджа“, ул. „Опълченска“ № 2; 

за обособена позиция 2 – всяко издание се разпространява в 44 населени места на територията на 

СНЦ „МИГ Тунджа“. 

 
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 20 746 лева  

 
Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 

 Номер на обособената позиция: 1 

  

Наименование: „Изготвяне и разпространение на информационни, рекламни материали, 

указателни табели, публикации в печатни и електронни медии, излъчвания в радио- и телевизионни 
медии“; 

 

 Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 17 414 лева 

 

Номер на обособената позиция: 2 

  

Наименование: „Подготовка, предпечат, печат и разпространение  на  информационен бюлетин“. 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 3332 лева  
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1. Участник в настоящата обществена поръчка по Обособена позиция 1 може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява в съответствие с предмета на  поръчката 
строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е 

установено. 

При възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция 2 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 настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 
Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в 

обществената поръчка по Обособена позиция 2 при условие че могат да изпълнят най- малко 80 на 

сто от 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. 
В настоящата обществена поръчка по Обособена позиция 2 могат да участват и други 

заинтересовани лица. Когато в процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени заявления 

за участие и/или оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо 

ще се разглеждат заявленията за участие и/или офертите на лицата, за които поръчката е запазена. 
Заявленията за участие и/или офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати 

оферти на лица, за които поръчката е запазена.  

Когато участник е посочил, че ще ползва подизпълнител, изискването за Вписване в регистъра на 
специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за 

хората с увреждания, или еквивалентен регистър, се прилага и за посочените подизпълнители. 

2. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да 

бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка. 
3. Участникът се представя, като попълва Образец №1. 

4. В настоящата обществена поръчка не може да участва участник, за който са налице 

обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП.  
5. Участникът следва да декларира в Образец № 2 и Образец № 3 информация за липсата на 

основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП.  

6. Основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 
участника  

7. Когато участникът се представлява от повече от едно лице,  декларацията за обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

8. При деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, относими към обединение, 
което не е юридическо лице, представляващият обединението подава декларации Образец №3 и  

Образец №4 за тези обстоятелства. 

9. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което 
представлява участника по пълномощие, в Образец №1 се посочва информация относно обхвата на 

представителната му власт.  

10. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на 
обстоятелство по чл.54, ал.1, чл.101, ал.11 от ЗОП. Новонастъпилите обстоятелства се вземат 

предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП. 

11. За участникът следва да не са налице обстоятелства по чл.69, ал.1 и ал.2 от ЗПКОНПИ – 

декларация Образец №6. 
12. За участникът следва да не са налице обстоятелства по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, за което да представи 
декларация Образец №7. 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

1.Основания за задължително отстраняване: 
•Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за 

когато е налице някое от следните основания за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1 от ЗОП, а 

имено: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, 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; 
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2. е осъден с влязла в сила присъда, 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 съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с 
влязъл в сила акт на компетентен орган; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от 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 чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 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. 

Основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника. 

2. Мерки за доказване на надеждност 

Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1  от ЗОП, има право да представи 
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 

1. е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или 
глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в 

резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните 
органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез 

които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда. 
Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП и преди подаването на 

офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП, за тези мерки се 

представят доказателства. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

 по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП - документ за извършено плащане 

или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че 

страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с 

посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане 
на дължимо обезщетение; 

 по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

 по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда“. 
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните 

обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

В случай, че предприетите от  участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 

надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. 
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по чл.56, ал.1 от ЗОП мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на 

процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.  
Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в 

която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за 

обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл.56, ал.1 от ЗОП 
възможност за времето, определено с присъдата или акта. 

3. Прилагане на основанията за отстраняване 

Възложителят отстранява от настоящата обществена поръчка участник, за когото са налице 
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основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на провеждане на обществената 

поръчка, което се прилага и когато участник е обединение от физически и/или юридически лица и 

за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 

1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието; 
2. три години от датата на: 

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което участникът е отстранен за наличие на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП; 

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, освен ако в акта е посочен друг срок; 

4. Други основания за отстраняване 

Освен на основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП, възложителят отстранява: 

• Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 

посочено поканата за събиране на оферти за настоящата обществена поръчка или в 
документацията. 

• Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

- предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;  

- правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално 

и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 

• Участник, който е предложил цена по-висока от обявената прогнозна стойност, от Възложителя; 
• Участници, които са свързани лица по смисъла на параграф 2, т.45 от допълнителните разпоредби 

на ЗОП; 

• Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, 
начин и срок; 

 * Изискванията към участниците, относно използване капацитета на трети лица, подизпълнители и 

изисквания към участници обединения са посочени съответно в т.3, т.4 и т.5 на Раздел ІІ. 

„Изисквания към участниците в обществената поръчка“ от Указания за подготовка на оферта, 
неразделна част от документацията за участие, публикувана в Профила на купувача на СНЦ „МИГ 

– Тунджа“. 

 Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Възложителят не поставя изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност. 

 
Икономическо и финансово състояние:  

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците 
 

 
Технически и професионални способности:  
Възложителят не поставя изисквания за техническа и професионална способност на участниците 

 
Информация относно запазени поръчки : 

[х] Обособена позиция 2 от настоящата обществена поръчка 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 

 
Услугите предмет на Обособена позиция 2 – „Подготовка, предпечат, печат и разпространение  на  
информационен бюлетин“ от настоящата обществена поръчка са запазени на основание чл.80 от 

ППЗОП за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

Оферти за Обособена позиция 2 – „Подготовка, предпечат, печат и разпространение  на  
информационен бюлетин“ могат да подават и други заинтересовани лица. 

 Когато за Обособена позиция 2 – „Подготовка, предпечат, печат и разпространение  на  

информационен бюлетин“  са подадени оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и 

от други лица, първо се разглеждат офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Офертите на 
останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е 

запазена.  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
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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)26.08.2019 г.                      Час: (чч:мм) 17:00 

 Срок на валидност на офертите: 

90 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на оферти .                      

 Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 27.08.2019 г.                       Час: (чч:мм) 10:00 

  

Място на отваряне на офертите:  
Отварянето на офертите ще се извърши в с. Генерал Инзово, община „Тунджа“, ул. „Опълченска“ 

№2, ет.2. Отварянето на офертите съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП се извършва на публично 

заседание на което могат да присъстват представители на участниците. 

 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: Във връзка със Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-39 от 23.04.2018 г. и Заповед № РД 

09-131 от 08.02.2019 г. на Заместник – Министър и Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 година 

за одобрение на предложени дейности и разходи на МИГ-Тунджа за 2019 година по подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ 

  

 

 Друга информация: 

ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ОФЕРТАТА: 

 

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, 

в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.  
Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е 

изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на 

офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на 
валидност на офертата си, се отстранява от участие.  

1. Представяне на участника - попълва се Образец №1 /приложим за Обособена позиция 1 и 2/; 

2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - попълва се Образец 
№2 /приложим за Обособена позиция 1 и 2/ – декларацията се подписва от лицата, които 

представляват участника. 

3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - попълва се Образец №3 

/приложим за Обособена позиция 1 и 2/ -когато участникът се представлява от повече от едно 
лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява участника. 

* Когато участникът е обединение, декларация Образец №2 се представя от всяко физическо или 
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юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП. 

 * Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор или, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 
лица се представят отделни декларации  Образец №2 и Образец №3 съгласно чл.65, ал.4 и чл.66, 

ал.2 от ЗОП. 

4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо. 
5.Декларация по чл. 66 от ЗОП за участие на подизпълнители - попълва се Образец № 4 

/приложим за Обособена позиция 1 и 2/. 

6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се Образец № 5 //приложим 
за Обособена позиция 1 и 2/. 

7. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо 

лице, представя документът по чл.37, ал.4 от ППЗОП, когато е приложимо, както следва: 

7.1. копие от документ  за създаване на обединението, съответно анекс (когато е приложимо), 
съдържащ следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:   

• правата и задълженията на участниците в обединението;  

•  уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението; 
•  дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

• определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата 

обществена поръчка. 
* Подписите на страните в документите по т.7.1. следва да са нотариално заверени. 

8. Декларация по чл.69, ал.1 и ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) – попълва се Образец №6 /приложим за Обособена 

позиция 1 и 2/; 
9. 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 (ЗИФОДРЮПДРС) – попълва се Образец №7 
/приложим за Обособена позиция 1 и 2/; 

10. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП – попълва се Образец № 8 /приложим за Обособена 

позиция 1 и 2/; 

11. Техническо предложение съдържащо: 
11.1 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изисквания на Възложителя – попълва се Образец № 9 / приложим за Обособена позиция 1 и 2/. 

11.2 Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д” от ППЗОП – Образец №10 / приложим за 
Обособена позиция 1 и 2/; 

12.  Ценово предложение - попълва се Образец № 11 (приложим за Обособена позиция 1); 

12.1 Ценово предложение - попълва се Образец № 11а (приложим за Обособена позиция 2) 
Максимално допустимата предложена стойност е до размера на посочената прогнозна стойност. 

В случай, че ценовото предложение надхвърля максимално допустимaта стойност, то не се 

оценява и класира от комисията по чл.97, ал.1 от  ППЗОП. 

 
* Всеки участник има право да представи оферта за една или за двете обособени позиции. 

  * Услугите предмет на Обособена позиция 2 – „Подготовка, предпечат, печат и разпространение  

на  информационен бюлетин“ от настоящата обществена поръчка са запазени на основание чл.80 
от ППЗОП за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.  
*Оферти за Обособена позиция 2 – „Подготовка, предпечат, печат и разпространение  на  

информационен бюлетин“ могат да подават и други заинтересовани лица. 
 *Когато за Обособена позиция 2 – „Подготовка, предпечат, печат и разпространение  на  
информационен бюлетин“  са подадени оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така 

и от други лица, първо се разглеждат офертите на лицата, за които поръчката е запазена. 

Офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които 
поръчката е запазена. 

 

* В случай, че се представят оферти за повече от една обособена позиция, за всяка обособена 
позиция се представя отделно Техническо предложение съдържащо: Предложение за изпълнение 

на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя – 

попълва се Образец № 9 / приложим за Обособена позиция 1 и 2/ и Декларация по чл.39, ал.3, т.1, 

буква „д” от ППЗОП – Образец №10 /приложим за Обособена позиция 1 и 2/, както и отделно 
Ценово предложение, съответно Ценово предложение - Образец № 11 - /приложим за Обособена 

позиция 1/ и Ценово предложение - Образец № 11а /приложим за Обособена позиция 2/. 
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Дата на настоящата обява 

Дата:14.08.2019г. 

 

 Възложител 
Трите имена: Станчо Димитров Ставрев 

Длъжност: Председател на УС  на МИГ - Тунджа 
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