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: [ОП-09-00-25/09.08.2018 г. ]

Възложител: [Югозападен университет „Неофит Рилски“]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [00285]
Адрес: [гр. Благоевград 2700, ул. Иван Михайлов № 66]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Илинка Терзийска]
Телефон: [0884/941 390]
E-mail: [op@swu.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: [„Отпечатване на туристически пътеводител по проект „Improving the
conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на
влажните зони“, Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море 20142020“]

Кратко описание: [„Отпечатване на туристически пътеводител по проект „Improving the conservation
effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони“,
Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море 2014-2020“]
Място на извършване: [гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 60, ЮЗУ „Неофит Рилски“,
Стопански факултет, стая 8320]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [17 602,20 лв.]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
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Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
[Настоящата обществена поръчка е запазена, тъй като попада в обхвата на списъка на
услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), предвид обстоятелството, че
включва услуга, която попада в приложното поле на Решение на Министерския съвет №
591/18.07.2016 г. за определяне на Списък на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, поради
което и на основание чл.190, ал.1 от ЗОП е запазена за участие на специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и
професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение, които
отговарят на условията на чл.190, ал.1 и 2 от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл. 190, ал.2 от ЗОП
участникът, избран за изпълнител, трябва да докаже, че минимум 70 на сто от персонала му се
състои от хора с увреждания или такива в неравностойно положение и че същите ще са ангажирани
в изпълнението на поръчката, както и че са изпълнени условията на чл.12, ал.6 от ЗОП.
Съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОП в настоящата обява 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 кооперация на хора с увреждания най-малко три години преди датата на
откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания следва да могат да
изпълнят най-малко 80 на сто от предмета на поръчката 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 и кооперации на хора с увреждания.
Участникът удостоверява съответствието си с горните изисквания с попълване на
Част II, Раздел А, поле: „Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор
защитено предприятие ли е или социално предприятие....“ ]
Изисквания за личното състояние: [За участниците следва да не са налице обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 1- 5 и т. 7 от ЗОП, забрана за участие в процедурата по смисъла на чл. 3, ал. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,
както и да не са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.]

Участникът
раздели на ЕЕДОП.

декларира горепосочените обстоятелството в съответните

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Не се изисква]
Икономическо и финансово състояние: [Не се изисква]
Технически и професионални способности: [Участникът трябва да е изпълнил поне 3 (три)

дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване на офертите, независимо от обема.
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Под „дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се разбира
отпечатване на цветно издание/книга с рекламно/промотативно съдържание в обем над 50
страници.
За доказване на това обстоятелство участниците представят списък на изпълнените
услуги, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателства за изпълнената услуга. Документите се представят само от участника
определен за изпълнител, преди сключването на договор за обществена поръчка. На етап
подаване на оферта, изискуемата информация се попълва в Част IV, раздел B, т. 1 б от
ЕЕДОП
Участникът да разполага със специалист „графичен дизайн“ и специалист „преводачредактор с английски език“
Специалист „Графичен дизайн“ – 1 бр.
- Да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен
„бакaлавър“ или „магистър“ с професионална квалификация „Графичен и уеб
дизайн“ или еквивалентна;
-

Да притежава минимум 3 години професионален опит по признатата му
специалност.

Специалист „Преводач-редактор с английски език“
- Да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“ с професионална квалификация „Английска филология“ или
еквивалентна;
- Да притежава минимум 3 години професионален опит по признатата му
специалност.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 2.2. в Част ІV
„Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от
ЕЕДОП. Посочва се пълната информация, необходима за доказване на въведените към
всеки от експертите минимални изисквания, в това число: номер, дата и учебно
заведение, издало дипломата за висше образоване; описание на общия професионален
опит; описание на идентичните или сходни услуги, с посочване на конкретно
изпълнени дейности и проекти.]

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) [21.08.2018 г.]

Час: (чч:мм) [17:00]
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Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [21.12.2018 г.]

Час: (чч:мм) […]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [22.08.2018 г.]

Час: (чч:мм) [09:30]

Място на отваряне на офертите: [Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул.
Иван Михайлов, № 66, гр. Благоевград.]

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
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
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: [Финансирането е със средства по проект:
„Improving the conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната
ефективност на влажните зони“, Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно
море 2014-2020“]

Друга информация (когато е приложимо):
[Гаранцията за изпълнение се определя в размер на 2 (два) процента от прогнозната

стойност на договора и се представя при сключването на договора, в една от следните
форми: парична сума, внесена по банковата сметка на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград,
или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 17
(седемнадесет) месеца, считано от момента на подписване на договора, или застраховка,
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Банкова сметка:
BIC:
SOMBBGSF
IBAN:
BG53 SOMB 9130 3360 6130 00
ОБЩИНСКА БАНКА АД, Благоевград]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [09.08.2018 г.]

ɋɴɝɥɚɫɧɨ ɱɥ. 2 ɁɁɅȾ

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [Николай Тахов Тахов, Упълномощен със Заповед №
1590/30.06.2016 г. на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП]
Длъжност: [Помощник-ректор]
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