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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: 3300-298 от дата 30/06/2014

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: 
„Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности” по 
проект  „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт 
и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, 
Берковица и Годеч”, Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/022, който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

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 - Вършец 09527 2222

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Антон Димитров 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
Ще бъде осъществен мониторинг (анализ) на ефективността, 
атрактивността и информативността на рекламните материали, 
разработени по проекта.
Този мониторинг е необходим, за да се направи адекватна оценка 
на мястото, което регионалния туристически продукт ще заеме на 
вътрешния и международен туристически пазар, както и да даде 
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прогнози за неговото развитие. Реализираният мониторинг и 
изводите от него ще бъдат в подкрепа на правенето на 
регионалните и държавни политики в областта на маркетинга и 
рекламата в туризма.  
Очаквани резултати / продукти:
Изработен 1 /един/ мониторинг (анализ) на ефективността, 
атрактивността и информативността на рекламните материали, 
разработени по проекта.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79320000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Изработен 1/един/ мониторинг (анализ) на ефективността, 
атрактивността и информативността на рекламните материали, 
разработени по проекта.

Прогнозна стойност

(в цифри): 25000   Валута: BGN

Място на извършване

Територията на общините Вършец, Годеч и Берковица, Република  

България 

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на поръчката е 31.10.2014 г.
Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 
•Икономическото и финансово състояние и техническите възможности 
и/или квалификация на участника.
Минимални изисквания: Участникът трябва да е реализирал общо 
през последните 3 (три) финансово приключили години (2011, 2012 
и 2013 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е 
започнал дейността си, оборот от услуги, които са предмет на 
настоящата поръчка в размер на не по-малко от 25 000 (двадесет и 
пет хиляди) лв. без ДДС. 
Под „сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се 
разбират дейности, свързани с мониторинг и/или изследване, и/или 
оценка и/или анализ на рекламно-информационни и/или 
комуникационни дейности
За доказване икономическото и финансово състояние и наличието на 
минимален оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата 
поръчка, в съответствие с чл. 50, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, 
участникът представя:
Информация за оборота от услуги, които са предмет на поръчката, 
за последните 3 финансово приключили години (2011, 2012 и 2013 
г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 
започнал дейността си, с посочване на оборота за всяка година 
поотделно (в оригинал) съгласно Образец 6 . Информацията за 
оборота в случай на участие на обединение, което не е юридическо 
лице, се представя само от онези членове на обединението, с 
които участникът доказва съответствието си със заложените 
критерии за подбор (минимални изисквания), съгласно чл. 56, ал. 
3, т. 2 от ЗОП. Информацията за оборот се представя в зависимост 
от датата, на която участникът е учреден или е започнал 
дейността си (съгл. чл.50, ал. 1, т. 3 ЗОП.). 
Копия на счетоводните баланси и отчетите за приходите и 
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разходите за посочените три финансови години, когато 
публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в 
която кандидатът е установен. Представянето на балансите и 
отчетите за приходите и разходите не се изисква, когато същите 
са вписани в Търговския регистър. В случай, че кандидатът е 
чуждестранно лице, следва да представи заверено копие от 
счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на 
кандидата за последните 3 (три) приключили финансови години 
според неговото законодателство.
Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил през 
последните 3 (три) години, считано до датата, на която е 
представена офертата на участника, най-малко 1 (един) договор с 
предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка.
Под „сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се 
разбират дейности, свързани с мониторинг и/или изследване, и/или 
оценка и/или анализ на рекламно-информационни и/или 
комуникационни дейности.
Когато участникът е обединение, изискването се отнася общо за 
участниците в обединението. Информацията за договорите в случай 
на участие на обединение, което не е юридическо лице, се 
представя само от онези членове на обединението, с които 
участникът доказва съответствието си със заложените критерии за 
подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т.2 от ЗОП. 
За доказване на това изискване се представят следните документи:
•Списък на основните договори за сходни услуги, изпълнени през 
последните 3 години, считано до датата, на която е представена 
офертата на участника, с посочени дата на сключване и 
изпълнение, възложител, стойност, дял, предмет и описание на 
основните дейности. Списъкът се изготвя съгласно Образец № 6А и 
се представя в оригинал. Към списъка участникът прилага минимум 
1 (една) референция за добро изпълнение на посочените в списъка 
договори (заверени копия). 

•Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти, които 
притежават необходимото образование и опит за изпълнение на 
всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка и да 
са на разположение за целия период на нейното изпълнение. Екипът 
на участника трябва да включва най-малко следните експерти:

Продължава в раздел "Допълнителна информация"

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
За оценка на офертите ще се прилага критерий „икономически най-
изгодна оферта”.  
Показатели и тежест в комплексната оценка
Икономически най-изгодната оферта се установява като се 
съпоставят цена и срок на изпълнение. Оценителната комисия или 
членовете й нямат право при никакви обстоятелства да подменят 
скалата за оценяване. В следващата таблица са показани 
съответните показатели с относителните им тежести:
Показател - П
(наименование)Относителна тежест
1                                                2
1.Предложена цена – П140% (0,40)
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2.Срок на изпълнение – П2 60% (0,60)
     Указания за определяне на оценката по всеки показател 
Показател 1 (П1) - “Предложена цена” с относително тегло в 
комплексната оценка 40% и максимален брой 40 точки. 
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска 
цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение 
към най-ниската предложена цена по следната формула:
П1= (Цmin/ Цn)x40
Където:
a„Цmin” е стойност на офертата на участника предложил най-ниска 
обща стойност;
a„Цn ”е стойност на офертата на n-я участник.
Показател 2 (П2) - „Срок на изпълнение” с относително тегло в 
комплексната оценка 60% и максимален брой 60 точки.
Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък 
срок за изпълнение на  услугата. Точките на останалите участници 
се определят в съотношение към най-краткия срок за изпълнение на 
услугата по формулата:
П2= (СДmin/ СДn)x60
Където:
a„СДmin” е най-краткият срок за изпълнение на услугата;
a„СДn” е срокът за изпълнение на услугата, предложен от n-я 
участник;
Срокът на изпълнение трябва да се оферира в календарни дни.
Комплексната оценка (КО) се изчислява като сума от 
индивидуалните оценки по предварително определените показатели, 
както следва:
КО = П1 + П2 
При изчисляване на показателите, стойността им се закръглява до 
втория знак след десетичната запетая.

Срок за получаване на офертите

Дата: 08/07/2014 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:

Минимални изисквания:
Ключов експерт 1, който да отговаря на следните условия:  
•да има висше образование,  образователно-квалификационна степен 
„магистър” със специалност  в областта на връзки с 
обществеността и/или икономика и/или туризъм, и/или маркетинг, 
и/или статистика и/или друга еквивалентна специалност; 
• общ професионален опит  минимум  5 (пет) години; 
• специфичен опит: да участвал в реализирането на най-малко 2 
приключили договора/проекта с предмет, сходен с предмета на 
настоящата поръчка.   
Ключов експерт 2, който да отговаря на следните условия:  
•да има висше образование,  образователно-квалификационна степен 
„магистър” със специалност  в областта на икономика и/или 
туризъм, и/или маркетинг  и/или статистика и/или друга 
еквивалентна специалност; 
• общ професионален опит  минимум  3 (три) години; 
• специфичен опит: да участвал в реализирането на най-малко 1 
приключил договор/проект с предмет, сходен с предмета на 
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настоящата поръчка 
За доказване на това изискване се представят следните документи:
Справка-декларация с екипа от експерти, които ще участват при 
изпълнението на поръчката (Образец №11) (оригинал). 
Подробни автобиографии на екипа експерти, които ще участват в 
изпълнението на поръчката. При попълване на автобиографиите е 
необходимо спазването на приложения към документацията образец 
като минимално съдържание (Образец №12) (оригинал);
Заверени копия на документи, доказващи образованието и опита на 
ръководителя и експерта (копие от диплома, копие от 
трудови/служебни книжки, длъжностни характеристики, препоръки за 
експерта от работодател и/или от Възложител услугата и др.) 
Кандидатът следва да представи следните документи:
Техническо предложение по образец (с посочен срок на валидност); 
Ценово предложение по образец (с посочен срок на валидност); 
Административни сведения за кандидата (по образец); Копие от 
документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР; 
Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 , букви „а – д” и ал. 5, т. 1 
от ЗОП; Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП;
Декларация – списък с изпълнени договори, придружени от 
препоръки за добро изпълнение; Представяне на декларация за 
ползване на подизпълнители и декларации от подизпълнителите за 
съгласие за участие в обществената поръчка (ако е приложимо).  
Образец 10 – Декларация по чл. 47, ал. 5, Образец  11 – Справка-
декларация с екипа от експерти, който ще участва в изпълнението 
на поръчката; Образец  12 – Автобиография
Образците на документацията за участие в процедурата са качени 
на сайта на община Вършец - www.varshets.bg и са достъпни за 
всички кандидат - участници.
Подадените оферти ще бъдат отворени, разгледани и оценени от 
длъжностни лица определени от възложителя.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 07/07/2014 дд/мм/гггг
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