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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00850

Поделение: община Вършец

Изходящ номер: 9100-3 от дата 07/01/2013

Коментар на възложителя:
Публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП за събиране на 
оферти за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: 
"Организиране на пътувания, събития и форуми в рамките на проект 
на Община Вършец „Подкрепа за развитие на регионален 
туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - 
общини Вършец, Берковица и Годеч”, финансиран от Оперативна 
програма “Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 3: 
„Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна 
линия: BG161PO001/3.2-02/2011.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
община Вършец

Адрес
 бул. "България" 10

Град Пощенски код Страна
Вършец 3540 България

Място/места за контакт Телефон
Общинска администрация 09527 2222

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Антон Тошев

E-mail Факс
admin_varshetz@mail.bg 09527 2323

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.varshets.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.varshets.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет 
"Организиране на пътувания, събития и форуми в рамките на проект 

УНП: 33e9362a-1279-444b-9ae9-c8803f1bc013 1



Партида: 00850 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

на Община Вършец „Подкрепа за развитие на регионален 
туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - 
общини Вършец, Берковица и Годеч”, финансиран от Оперативна 
програма “Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 3: 
„Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна 
линия: BG161PO001/3.2-02/2011.Предмет на настоящата поръчка е 
организирането на участие на представители от общинските 
администрации на Вършец, Берковица и Годеч в национални и 
международни изложения, както и организирането на мероприятия и 
конференции в страната с участието на журналисти, туроператори и 
представители на държавни и обществени организации.
Обществената поръчка е организирана в две обособени позиции, 
както следва:
Обособена поз. 1:  „Участие в събития (международни, национални 
или регионални туристически борси, изложения, панаири)” 
Обособена поз. 2:  „Организиране на събития (експедиентски 
пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори 
на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, 
работни срещи)”

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79952000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Изпълнение на всички дейности по обществената поръчка включваща 
обособените позиции описани, както следва:
Обособена поз. 1:  „Участие в събития (международни, национални 
или регионални туристически борси, изложения, панаири)” 
Обособена поз. 2:  „Организиране на събития (експедиентски 
пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори 
на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, 
работни срещи)”

Прогнозна стойност

(в цифри): 56600    Валута: BGN

Място на извършване

гр. Вършец, община Вършец, област Монтана код NUTS:  

BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на поръчката по позиция 1 е до края на 
месец януари 2014 г.
Срокът за изпълнение на поръчката по позиция 2 е  до края на 
месец януари 2014 г , като след сключване на договора 
Възложителят ще представи план-график за провеждане на 
мероприятия и конференции, които следва да бъдат организирани от 
Изпълнителя.
Организирането на участията и събитията и по двете позиции 
следва да бъде съобразено с представените от Възложителя (след 
сключване на договор) план-графици или указания и с условията на 
Техническото задание, изготвено във връзка с настоящата поръчка.
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Кандидатите могат да подават оферти за една или повече обособени 
позиции.
Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 
Кандидатите следва да докажат, че през последните три години, 
считано от датата на публикуване на настоящата покана са 
изпълнили поне два договора със сходен предмет. За сходен 
предмет ще се приеме: 
-По позиция 1 – организиране на участия в международни или 
национални панаири, борси или изложения.
-По позиция 2 – организиране на туристически екскурзии/турове 
или организиране на конференции и семинари.
Кандидатът следва да представи следните документи за съответната 
обособена позиция:
1.Техническо предложение по образец (с посочен срок на 
валидност);
2.Ценово предложение по образец (с посочен срок на валидност);
3.Административни сведения за кандидата (по образец);
4.Копие от документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от 
ЗТР;
5.Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 , букви „а – д” и ал. 5, т. 1 
от ЗОП;
6.Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП;
7.Декларация – списък с изпълнени договори, придружени от 
препоръки за добро изпълнение;
8.Представяне на декларация за ползване на подизпълнители и 
декларации от подизпълнителите за съгласие за участие в 
обществената поръчка (ако е приложимо).

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 24/01/2013 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 
Кандидатите следва да докажат, че през последните три години, 
считано от датата на публикуване на настоящата покана са 
изпълнили поне два договора със сходен предмет. За сходен 
предмет ще се приеме: 
- По позиция 1 – организиране на участия в международни или 
национални панаири, борси или изложения.
- По позиция 2 – организиране на туристически екскурзии/турове 
или организиране на конференции и семинари.
Кандидатът следва да представи следните документи за съответната 
обособена позиция:
1. Техническо предложение по образец (с посочен срок на 
валидност);
2. Ценово предложение по образец (с посочен срок на валидност);
3. Административни сведения за кандидата (по образец);
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4. Копие от документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от 
ЗТР;
5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 , букви „а – д” и ал. 5, т. 
1 от ЗОП;
6. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП;
7. Декларация – списък с изп. договори.
8. Декларация за подизпълнители.
Цена – Ценовото предложение следва да съдържа изискуемите 
единични и общи цени, съгласно приложението по образец – без ДДС 
и с ДДС.
Място и срок за подаване на предложенията за участие: 
Адрес на община Вършец: 3540 град Вършец, обл. Монтана
бул. България 10, деловодство тел. 09527 /222, факс 09527 /2323
Дата и място на разглеждане на предложенията:  25.01.2013 г. от 
11.00 ч., в заседателната зала в сградата на Общинска 
администрация Вършец с адрес: гр. Вършец, община Вършец, област 
Монтана,  бул. „България” № 10, ет. 4., 
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника 
или упълномощен от него представител лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът 
посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес. 
Всички документи представени от участника трябва да са на 
български език. Ако са предоставени копия, да бъдат заверени с 
гриф “Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител 
или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) 
на участника. ВАЖНО: Кандидатите подават отделна оферта за всяка 
една обособена позиция, за която кандидатстват, придружена от 
съответните документи, изброени в т. 4.3 (виж т. 1 до 8) на тази 
документация. Съответно офертата за всяка една обособена позиция 
следва да бъде в отделен запечатан плик. Върху плика 
задължително се посочва обособената позиция, за която се 
кандидатства. Офертите на участниците ще се приемат всеки 
работен ден от 8,30 ч. до 17,00 ч. в деловодството на общинска 
администрация Вършец , 3540 гр. Вършец, бул. „България” 10 
(посочват се конкретните часове и адрес на Възложителя) .
Не се допускат до участие в процедурата участници и оферти, 
които не отговарят на законовите изисквания или на някое от 
условията на Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от 
следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на 
участника: 
• представената оферта е постъпила в незапечатан плик;
• представената оферта е постъпила с нарушена цялост;
•  представената оферта е постъпила след изтичане на крайния 
срок;Разглеждане на офертите. Сключване на договор.
Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от 
длъжностни лица, определени със заповед на Възложителя. Те 
определят реда за разглеждане на офертите. 
Предложение, което не е изготвено по пълния предмет на 
поръчката, за която се кандидатства не се оценява и се предлага 
на 
Ценовите оферти на участниците, допуснати до участие след 
извършване на техническата оценка, се разглеждат по реда на 
постъпването на офертите. 
Офертите се оценяват по критерий – най-ниска цена.
Договор се сключва с кандидата, класиран на първо място. Проект 
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на договора е приложен към настоящата документация.
При сключване на договор, определеният за изпълнител е длъжен да 
представи документи, за удостоверяване липсата на обстоятелства 
по чл.47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на 
обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 15/01/2013 дд/мм/гггг
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