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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: [  418 / 17.09.2019 г. ] 

  

 
Възложител: ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 4128 

Адрес: гр. Пловдив, ул. Екзарх Йосиф № 16 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Тамара Димитрова  

Телефон: 032 632970  

E-mail: info@plovdiv2019.eu  

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: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА 

ПОМОЩ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА И ОТЧИТАНЕТО НА ПРОЕКТ „ПЛОВДИВ - ЕВРОПЕЙСКА 

СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА ПРЕЗ 2019 ГОД.”“ 

  

Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е изборът на консултант за осъществяване на 

техническа помощ при реализацията и отчитането на Проект „Пловдив – Европейска столица на 

културата през 2019 год.“. Поръчката обхваща оказване на експертна помощ в четири ключови 

области, указани от Възложителя. 

Конкретните изисквания по отношение на изпълнение на поръчката, както и ключовите области, и 

дейностите в техния обхват, са посочени в Технически спецификации – Раздел IV от документацията 

за участие в процедурата – неразделна част от настоящата обява. 

  

Място на извършване: гр. Пловдив 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 000 /шестдесет и девет хиляди/ лева без 

вкл. ДДС 

  

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.: 

Изисквания за личното състояние:  

1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да 

изпълнява услугите съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

2.1 На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане 

на обществена поръчка кандидат или участник, когато: 

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; 

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, установени с 

акт на компетентен орган, 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; 

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 точки 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по точки 2.1.3-

2.1.6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

Отстраняване на основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП ще се прилага и когато кандидат или участник в 

процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице 

някое от основанията за отстраняване. 

Отстраняване на участник на основание по точка 2.1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените 

дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот 

за последната приключена финансова година, но не по-вече от 50 000 хиляди лева. 

Участник, за когото са налице основанията за отстраняване по т. 2.1.1-2.1.7., има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно: 

- че 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; 

- е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вреди, настъпили в 

резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

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

които да се предотвратят нови престъпления или нарушения; 

- че е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда. 

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

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП. 

2.2. Други основания за отстраняване: 

2.2.1. Участници, които са свързани лица. 

"Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта 

степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

"Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 

50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или 

контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с 

дейността на юридическо лице. 

2.2.2. Участник, по отношение на който са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

Забележка: т. 2.2.2. не се прилага, когато: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна 

система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, 

определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията 

на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, 

чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за 

търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически 

лица, са разкрити по реда на съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която 

Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло 

в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически 

лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и 

неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в 

държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило 

информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за 

задължителното депозиране на печатни и други произведения; 

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за 

данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната 

търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно 

споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и 

неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се прилага споразумението; 

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за 

данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 
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ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз 

("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите 

действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се прилага решението; 

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за 

данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или 

икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с 

услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически 

лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която 

Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, 

включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната 

търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в 

регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

2.2.3. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). 

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

посочено в обявата за обществена поръчка или в тези указания. 

2.2.5. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката; 

2.2.6. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, 

начин и срок. 
 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят не поставя 

изисквания за правосопособност за упражняване на професионална дейност към участниците. 

  

Икономическо и финансово състояние: Участниците трябва да има реализиран оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката в размер не по-малко от 120 000 лв. общо за последните три 

приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е 

започнал дейността си. 

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот, който е реализиран от услуги по 

предоставяне на техническа/консултантска помощ по подготовката на кандидатстването и/или 

подготовката на изпълнението и/или изпълнението на проекта Европейска столица на културата на 

градове, избрани за Европейска столица на културата и/или на градове-кандидати за титлата 

Европейска столица на културата.  

За установяване наличието на съответствие с това изискване, участникът следва да представи  

Декларация (по образец № 10 към документацията) за реализирания оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката. 

Доказване: При сключване на договора възложителят изисква Справка за оборота в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката. 

  

Технически и професионални способности:  

1. Участниците трябва да имат опит при изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета и 

обема на обществената поръчка, включително да са изпълнили една или няколко услуги, идентични 

или сходни с предмета и обема на обществената поръчка през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата на обща стойност не по-малко от 60 000 лв.  

Идентични или сходни с предмета на поръчката са услуги по предоставяне на 

техническа/консултантска помощ по подготовката на кандидатстването и/или подготовката на 

изпълнението и/или изпълнението на проекта Европейска столица на културата на градове, избрани за 

Европейска столица на културата и/или на градове-кандидати за титлата Европейска столица на 

културата.   

За установяване наличието на съответствие с това изискване, участникът следва да представи  

Декларация – списък (по образец № 11), че е изпълнил минимум 1 (една) услуга  с предмет, идентичен 

или сходен с този на обществената поръчка за последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, на стойност не по-малко от 60 000 лв., с посочване на стойност, дата на 
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която е приключило изпълнението и получател. 

 

Доказване: При сключване на договора възложителят изисква представяне на документи, които 

доказват изпълнените услуги, включени в декларацията – списък, представена от участника при 

подаване на офертата. 

 

2. Участникът трябва да разполага с не по-малко от 3 /три/ лица, отговорни за извършването на 

услугата, притежаващи следната образователна и професионална квалификация и професионален 

опит:  

 Експерт „Артистична програма” – завършено висше образование; минимум 5 /пет/ години 

професионален опит в сферата на културния мениджмънт и/или на управлението на проект 

„Европейска столица на културата”; 

 Експерт „Финанси” - завършено висше икономическо образование; минимум 5 /пет/ години 

професионален опит в областта; 

 Експерт „Международни партньорства” - завършено висше образование, минимум 5 /пет/ 

години общ професионален опит. 

 

За установяване наличието на съответствие с това изискване, участникът следва да представи  

Декларация – списък (по образец № 12) 

 

Доказване: При сключване на договора възложителят изисква Списък на техническите лица, 

отговарящи за изпълнение на обществената поръчка. 
 

 

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: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

1. Име: Предложена програма за изпълнение на поръчката - с максимален брой точки - 40  / 
Тежест: 40 %/ 

Показателят ,,Предложена програма за изпълнение на поръчката" (П1) представлява експертна 

оценка на техническото предложение на участника. По показател „Предложена програма за 

изпълнение на поръчката“ се присъждат точки съгласно приложената таблица за съответното ниво, в 

което е оценено техническото предложение на участника. 

 

 

№ 

Начин на оценяване Точки 

1. В предложението за изпълнение на поръчката е в сила всяко едно 40 т. 
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 от следните обстоятелства: 

- Участникът ясно и детайлно е описал видовете дейности, които 

предлага да изпълни, и последователността на тяхното изпълнение 

в обхвата на всяка една от ключовите области, в съответствие с 

изискванията на техническата спецификация; 

- В предложението на участника е налице зависимост и свързаност 

между ключовите области, както и между отделните дейности, 

които предлага да изпълни в обхвата на всяка една от ключовите 

области; 

- Приложена е детайлна обосновка за всяка една от ключовите 

области, при съобразяване на спецификата й; 

- Налице е обособеност на функциите и задачите на ключовите 

експерти при участие в изпълнение на поръчката. 

 

В предложението за изпълнение на поръчката е в сила едно от 

следните обстоятелства: 

- Участникът не е описал видовете дейности, които предлага да 

изпълни в рамките на ключовите области, както и 

последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с 

изискванията на техническата спецификация или описанието е 

схематично и общо, или формално повтаря изискванията на 

Възложителя за изпълнение на поръчката; 

- В предложението на участника са налице вътрешни противоречия 

и/или липса на свързаност между ключовите области и/или между 

отделните дейности в обхвата на ключовите области; 

- Не е приложена детайлна обосновка на всяка една от ключовите 

области или приложената такава е формална и схематична; 

 - Маркирани са задълженията на ключовите експерти, ангажирани 

в изпълнението на поръчката, но не са описани подробно 

функциите им и обвързването им с конкретните дейности. 

25 т. 
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В предложението за изпълнение на поръчката са в сила две от 

следните обстоятелства: 

- Участникът не е описал видовете дейности, които предлага да 

изпълни в рамките на ключовите области, както и 

последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с 

изискванията на техническата спецификация или описанието е 

схематично и общо, или формално повтаря изискванията на 

Възложителя за изпълнение на поръчката; 

- В предложението на участника са налице вътрешни противоречия 

и/или липса на свързаност между ключовите области и/или между 

отделните дейности в обхвата на ключовите области; 

- Не е приложена детайлна обосновка на всяка една от ключовите 

области или приложената такава е формална и схематична; 

 - Маркирани са задълженията на ключовите експерти, ангажирани 

в изпълнението на поръчката, но не са описани подробно 

функциите им и обвързването им с конкретните дейности. 

10 т. 

 

В предложението за изпълнение на поръчката са в сила повече от 

две от следните обстоятелства: 

- Участникът не е описал видовете дейности, които предлага да 

изпълни в рамките на ключовите области, както и 

последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с 

изискванията на техническата спецификация или описанието е 

схематично и общо, или формално повтаря изискванията на 

Възложителя за изпълнение на поръчката; 

- В предложението на участника са налице вътрешни противоречия 

и/или липса на свързаност между ключовите области и/или между 

отделните дейности в обхвата на ключовите области; 

- Не е приложена детайлна обосновка на всяка една от ключовите 

области или приложената такава е формална и схематична; 

 - Маркирани са задълженията на ключовите експерти, ангажирани 

в изпълнението на поръчката, но не са описани подробно 

0 т. 
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функциите им и обвързването им с конкретните дейности.  

 

  

 

2. Име: Предложена цена за изпълнение на поръчката – с максимален брой точки 60  

/ Тежест: 60 % /  

 

Оценката по този показател се формира, като най-ниската предложена цена, без ДДС от 

участник, се разделя на цената, без ДДС, предложена от съответния участник, който се 

оценява, и резултатът се умножава по 60 (шестдесет точки). 

 

        минимална предложена обща цена  

П2=  _____________________________  х 60 точки 

          цена, предложена от участника, 

 

където „минималната предложена цена без ДДС” е най-ниската предложена цена от участник, 

без ДДС); „цената, предложена от участника” е цената, предложена от конкретен участник за 

изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без ДДС). 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата 27.09.2019 г.                  Час: 17:30 ч.  

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 25.03.2020 г.                      Час: 17:30 ч.  

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 30.09.2019 г., 10:00 ч.  

  

Място на отваряне на офертите: Сградата на Общинска фондация Пловдив 2019, находяща се в гр. 

Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф” № 16  

  

 
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         

 

 

 

 

 

Друга информация (когато е приложимо): 

  

Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от 

участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 

възложителя. Върху опаковката участникът посочва: 

 наименованието на  участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 наименованието на поръчката.  
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Документите, които следва да съдържа опаковката, са изчерпателно посочени в 

документацията за участие – неразделна част от настоящата обява. 

 

 
 
 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: 17.09.2019 г.  

 

 

Възложител 
Трите имена: Кирил Мирославов Велчев                        Подпис и печат: 

Длъжност: изпълнителен директор 

 

 

 


