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СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2015
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

към

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБЯВЕНА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -  ВАРНА С 

РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 
ИЗХ. № РД-21-1212/18.09.2019г. С ПРЕДМЕТ: 

“ПРОУЧВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ПО ПЪТЯ НА 
КОПРИНАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 

(BG 33) И ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН (BG 34) В БЪЛГАРИЯ“ /КОД, 
СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК /СРУ/: 7124 

1000/ ПО ПРОЕКТ С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР BSB 570 “МЕСТНАТА 
КУЛТУРА ПО ПЪТЯ НА КОПРИНАТА“, АКРОНИМ SILC, 

ФИНАНСИРАН ПО СЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА 
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕВРОПЕЙСКИ 

ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014- 
2020“ И СЪФИНАНСИРАН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА 

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

К Р А Е Н  С Р О К
за предаване на офертите от участниците е 

16:30 часа на 30 септември 2019г. - през работните дни на адрес: 
Икономически университет - Варна - Учебен корпус - 1, Ректорат 

(кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Електронната преписка може да се изтегли в електронен вид на адрес:

https://ue-vama.bg/bg/p/8415/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-2019- 
g/obshtestvena-porachka-vazlozhena-chrez-sabirane-na-oferti-s-obvava-7
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1. ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.З ОТ ЗОП.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА ОБЯВА 
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.З ОТ ЗОП.
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 59, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА 
МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.
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10. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ.
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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: РД-21~1212/18.09.2019г.

Възложител: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Поделение (когато е приложимо): неприложимо
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00001
Адрес: гр.Варна, п.к. 9002, бул.“Княз Борис I“ №77
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Владимир Новаков
Телефон: 0882 164 755
E-mail: konkursi@ue-varna.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да X Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
X Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да X Не

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[] Доставки 
X Услуги
Предмет на поръчката: “Проучване на културното наследство по пътя на коприната на 
територията на Североизточен район (BG 33) и Югоизточен район (BG 34) в България“ /код, 
съгласно общия терминологичен речник /CPW: 7124 1000/ по проект с референтен номер BSB 
570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна 
оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство 
„Черноморски басейн 2014-2020“ и съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството на Република България.

Кратко описание: Услуга по представяне на завършен краен продукт -  един встъпителен 
доклад на български език, три предварителни тематични доклада на български език и един 
окончателен доклад на български и английски език, включващ отчет и три окончателни 
тематични доклада на български и английски език, както следва:
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Отчет за извършените дейности и постигнатите резултати
Тематичен доклад „Оценка на местното културно наследство по Пътя на коприната на 
територията Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) в България“.
Тематичен доклад „Карта на местното културно наследство по Пътя на коприната на 
територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) в България“.
Тематичен доклад „Оценка на потенциала за икономически и туристически растеж на местното 
културно наследство по Пътя на коприната на територията на Североизточен район (BG33) и 
Югоизточен район (BG34) в България“.

Отчетът, окончателните тематични доклади и приложенията към тях, следва да бъдат 
представени на български и английски език в сроковете по т. 3, на хартиен носител и на 
електронен носител, като се завеждат в деловодството на ИУ-Варна.. Крайните продукти се 
предоставят в 2 (два) оригинала и две копия на хартиен и 2 (два) на електронен носител (CD).

Място на извършване: Икономически университет-Варна, гр.Варна, бул. ’’Княз Борис I” № 77.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 28 800.00лв.

Обособени позиции (когато е приложимо): [] ДаХ Не____________________________________
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: За участниците не следва да са налице обстоятелствата по 
чл.54, ал.1 от ЗОП, удостоверено с декларация по образец.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: неприложимо.

Икономическо и финансово състояние: неприложимо

Технически и професионални способности: участниците следва да притежават разработени, 
внедрени и сертифицирани системи за управление на качеството ISO 9001:2015 и 
27001:2006 или еквивалентни.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): неприложимо 
[] 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__________________________________________________
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Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

X Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [Техническата оценка на предложението] 
Име: [Финансовата оценка на предложението]

Тежест: [ 80 % ] 
Тежест: [ 20 % ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 30.09.2019

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 30.12.2019______

Час: (чч:мм) 16,30

Час: (чч:мм) 16,30

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 01.10.2019 Час: (чч:мм) 09,00

Място на отваряне на офертите: Конферентна зала 320, Учебен блок 
университет -  Варна, бул."Княз Борис I" №77, гр.Варна._____________ __

1 на Икономически

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: X Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: Проект с референтен номер BSB 570 “Местната 
култура по пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма 
за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 
2014-2020“ и съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 
Република България.

Друга информация (когато е приложимо):
Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата може да се 
осъществи на профила на купувача на адрес:
https://ue-vama.bg/bg/p/8415/profil-na-kupuvacha/profll-na-kupuvacha-2019-g/obshtestvena-porachka- 
vazlozhena-chrez-sabirane-na-oferti-s-obvava-7

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 18.09.2019

Възложител ЗАЛИЧЕНИ почеркови  ПРИЗНАЦИ
Трите имена: доц. д-р Б<рЩ  
на основание заповед № РД 1 
(Подпис и печат)
Длъжност: Зам.-ректор "Финанси

'JC) / > мощен, съгласно чл.7, ал.1 от ЗОП

еиност
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Па1ИН»0Ш(МДИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ, 3 ОТ ЗОП (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.ba, aop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.ba

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з  ОТ ЗОП

□И н ф о р м ац и я та е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: д Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 18/09/2019  

д д /м м /гп т

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________________________ _
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00001 
П оделение:_________
Изходящ номер: РД-21-1212 от дата 18/09/2019  

Коментар на възложителя:
Информация за публикуване в профила на купувача на Икономически 
университет - Варна на обществена поръчка при ред за възлагане чл.20, 
ал.З, т.2 от ЗОП събиране на оферти с обява с предмет: "Проучване на 
културното наследство по Пътя на коприната на територията на 
Североизточен район (BG 33) и Югоизточен район (BG 34) в 
България" /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000/ 
по проект с референтен номер BSB 570 "Местната култура по пътя на 
коприната", акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма 
за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство 
„Черноморски басейн 2014-2020" и съфинансиран от Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството на Република България.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -  ВАРНА

Национален регистрационен номер:
0 0 0 0 8 3 6 1 9

Пощенски адрес:
б у л . К н я з  Б о р и с  I  №7 7
Град: код NUTS:
ВАРНА BG 3 3 1

Пощенски код: Държава:
9 0 0 2  BG

Лице за контакт:
ВЛАДИМИР НОВАКОВ

Телефон:
0 8 8 2  1 6 4 7 5 5

Електронна поща:
k o n k u r s i @ u e - v a r n a . b g

Факс:
0 5 2  6 4 3 3 6 5

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
h t t p : / / www. u e - v a r n a . b g

Адрес на профила на купувача (URL):
h t t p s  : / / u e - v a r n a ' .  b g / b g / p / 8 4 1 5 / p r o f  i l - n a - k u p u v a c h a / p r o f  i l - n a - k u p u v a c h a -  
2 0 1 9 - g / o b s h t e s t v e n a - p o r a c h k a - v a z l o z h e n a - c h r e z - s a b i r a n e - n a - o f e r t i - s -  

o b y a v a - 7

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката

п  Строителство________________ П  Доставки___________________ ^ У с л у г и _____________________

Обща прогнозна стойност на поръчката (в ли. без ДДС)_______________ ________
9 R R П П П 0Предмет на поръчката

Изпълнителят представя завършен краен продукт - един встъпйтелен доклад 
на български език, три предварителни тематични доклада на български 
език и един окончателен доклад на български и английски език, включващ 
отчет и три окончателни тематични доклада на български и английски 
език, както следва:
Отчет за извършените дейности и постигнатите резултати.
Тематичен доклад „Оценка на местното културно наследство по Пътя на____

УНП: 5614сс05-73Ь7-4437-90ас-1Ьа378117105 1
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П а р и л а ю и м ц и я  ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ V___________________________________________________________ _
Друга информация (по преценка на възложителя)
Оценката на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерии 
за възлагане оптимално съотношение качество/цена /основание чл.7 0 ал.2, 
т.З от ЗОП/, като на първо място се класира участникът, получил най- 
висока сумарна стойност по показателите съгласно методиката по 
процедурата, както следва:
.1.Оценка за "Техническата оценка на предложението" (ТО) - 80 точки.
1.Оценка за "Финансовата оценка на предложението" (ФО) - 20 точки. 
Офертите се отварят от комисия, определена със заповед на Зам.-ректора 
по „Финанси и проектна дейност" на Икономически университет - Варна в 
Конферентна зала 320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - 
Варна, бул."Княз Борис I" №77, гр.Варна от 9.00 ч. на 01 октомври 2019 
г. на заседание на което могат да присъстват представители на 
участниците.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената 
поръчка е в размер на 3.00% (три процента) от стойност на договора, 
предоставена от Изпълнителя при сключването му в една от следните 
форми:
1.парична сума, преведена по сметка на ИУ - Варна:
IBAN: BG64 STSA 9300 3329 2762 00,
BIC: STSABGSF при ТБ „БАНКА ДСК" ЕАД - клон Варна;
2.банкова гаранция в полза на ИУ - Варна с в а л и д н о с т  с л е д  01.01.2020г.; 
3.застраховка, която обезпечава изпълнението предмета на договора чрез 
покритие на отговорността на Изпълнителя с валидност след 01. 01. 2020г

УНП: 5614сс05-73Ь7-4437-90ас-1Ьа378117105



Па£И№СШИМЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 18/09/2019 д д /м м /гп т______________________

УНП: 5614cc05-73b7-4437-90ac-lba378l 17105
3
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на

обществена поръчка, 
обявена от Икономически университет -  Варна с предмет: 

“Проучване на културното наследство по Пътя на коприната на 
територията на Североизточен район (BG 33) и Югоизточен район (BG 34) в 
I България“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000/ 

по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на 
коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна 

програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за 
съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и съфинансиран от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република
България.

1. Възложител: Икономически университет -  Варна.
2. Предмет на обществената поръчка: „Проучване на културното наследство по Пътя 

на коприната на територията на Североизточен район (BG 33) и Югоизточен район 
(BG 34) в България”.

3. Обект на обществената поръчка /основание чл.З, ал.1, т.З от ЗОП/: предоставяне на 
услуги.

4. Код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000 „Проучване за 
осъществимост, консултантски услуги, анализ“.

5. Ред за възлагане /основание чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП/: 
събиране на оферти с обява.

6. Място на изпълнение: гр.Варна, бул. ’’Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1.
7. Прогнозна стойност на поръчката: сума ненадвишаваща 28 800.00лв. /двадесет и 

осем хиляди и осемстотин лева/, без включен ДДС, определена на основание чл.21, 
ал.З от ЗОП в резултат на пазарни проучвания съгласно протокол вх.№ РД-20- 
462/12.09.2019г.

8. Обособени позиции: неприложимо.
9. Количество на поръчката:

9.1. Встъпителен доклад -  Изпълнителят информира Възложителя за 
планираното изпълнение на договора и докладът следва да съдържа като 
минимум:
- описание на конкретните стъпки по видове дейности, които ще бъдат 
изпълнени в рамките на срока на договора, както и избраните подходи и 
методи на изпълнение;
- планираните срещи и консултации, включително с представители на 
Възложителя, както и с представители на всички заинтересовани страни;
- подробно описание и разпределени на задачите в екипа;
- актуализиран подробен план-график за изпълнение на обществената 
поръчка.

Common borders. Common solutions.
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9.2. П редварителни тем атични доклади. Изпълнителят предоставя за
разглеждане и одобрение от Възложителя по уточнен и одобрен график
предварителните /работни/ варианти на доклади както следва:
9.2.1. Предварителен тематичен доклад „Оценка на местното културно 
наследство по Пътя на коприната на територията Североизточен район 
(BG33) и Югоизточен район (BG34) в България“ на български език.
9.2.2. Предварителен тематичен доклад „Карта на местното културно 
наследство по Пътя на коприната на територията на Североизточен район 
(BG33) и Югоизточен район (BG34) в България“ на български език.
9.2.3. Предварителен тематичен доклад „Оценка на потенциала за 
икономически и туристически растеж на местното културно наследство по 
Пътя на коприната на територията на Североизточен район (BG33) и 
Югоизточен район (BG34) в България“ на български език.
9.3. Окончателен доклад -  Изпълнителят следва да направи цялостна 

оценка на свършената от него работа, както и да информира Възложителя за 
някои нерешени въпроси и проблеми (ако има такива) и да представи крайния 
продукт, който да съдържа:

9.3.1. Цялостен отчет за извършените дейности и постигнатите резултати 
на български и английски език. Отчетът следва да включва оценка на 
постигнатото взаимодействие с Възложителя и с други партниращи страни 
по време на изпълнението на планираните дейности, вкл. резултатите от 
проведените консултации и съвместни обсъждания и важни въпроси, 
които са свързани с изпълнението на поръчката и не са обект на 
техническата спецификация, за които Възложителят ще трябва да търси 
подходящо решение в близкото бъдеще.
9.3.2. Тематичен доклад „Оценка на местното културно наследство по 
Пътя на коприната на територията Североизточен район (BG33) и 
Югоизточен район (BG34) в България“ на български и английски език.
9.3.3. Тематичен доклад „Карта на местното културно наследство по 
Пътя на коприната на територията на Североизточен район (BG33) и 
Югоизточен район (BG34) в България“ на български и английски език.
9.3.4. Тематичен доклад „Оценка на потенциала за икономически и 
туристически растеж на местното културно наследство по Пътя на 
коприната на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен 
район (BG34) в България“ на български и английски език.

10. Съгласувателни процедури по приемане.
Съгласувателната процедура за приемане на встъпителния доклад и на окончателния 
доклад обхваща следните стъпки:

Изпълнителят представя завършен краен продукт -  един встъпителен 
доклад, три предварителни тематични доклада на български език и един

Common borders. Common solutions.
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окончателен доклад, включващ отчет и три окончателни тематични
доклада на български и английски език:
Тематичен доклад „Оценка на местното културно наследство по Пътя на 
коприната на територията Североизточен район (BG33) и Югоизточен 
район (BG34) в България“.
Тематичен доклад „Карта на местното културно наследство по Пътя на 
коприната на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен 
район (BG34) в България“.
Тематичен доклад „Оценка на потенциала за икономически и туристически 
растеж на местното културно наследство по Пътя на коприната на 
територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) в 
България“.
Отчетът, окончателните тематични доклади и приложенията към тях 
следва да бъдат представени на български и английски език в сроковете по 
т. 3, на хартиен носител и на електронен носител, като се завеждат в 
деловодството на ИУ-Варна. Крайните продукти се предоставят в. 2 (два) 
оригинала и две копия на хартиен и 2 (два) на електронен носител (CD).

В срок до три работни дни от предаването на встъпителния доклад, на всеки от един от 
предварителните тематични .доклада и на окончателния доклад, Възложителят се 
произнася по степента на съответствие на изпълнението спрямо обхвата на възлагането. 
В случаите, когато Възложителят установи неясноти относно информацията, 
съдържаща се в докладите на български и английски език и приложенията към тях, 
както и при възникнали проблеми, той дава писмени предписания за корекции и 
допълнения, които Изпълнителят следва да отрази. Изпълнителят приема да отговори в 
рамките на три работни дни на всички получени от Възложителя коментари относно 
материалите. След корекция на документите се подписва приемно-предавателен 
протокол.
И. Начин за образуване на предлаганите цени от участниците - в левове, без включен 

ДДС и включва всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
12. Начин на плащане - в левове по банков път, след подписване на двустранен приемо 

предавателен протокол и представяне на фактура от Изпълнителя за: Встъпителен 
доклад 10%, за трите предварителни тематични доклада -  40% и за Окончателен 
доклад 50% от договорената сума.

13. Минимални изисквания за допустимост на участниците - да отговарят на 
изискванията на чл.54, ал.1 и чл.101 ал.11 от Закона за обществените поръчки и 
чл.З, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

14. Офертата се предава или изпраща на адрес: Икономически университет - Варна - 
Учебен корпус № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 
9002, като:

Common borders. Common solutions.
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14.3. участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното
място и в посочения срок;
14.4. разходите за подаване на офертата са за сметка на участника;
14.5. възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 
адреса и в срока, определен за това;
14.6. при приемане на офертата върху опаковката й се отбелязват поредният 
номер, датата и часът на получаването, като данните, изискуеми по реда на 
чл.48, ал.1 от ППЗОП се записват във входящ регистър, за което на приносителя 
се издава документ;
14.7. възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща 
незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на 
крайния срок или са в незапечатана опаковка или са в опаковка с нарушена 
цялост.

15. Срок за подаване на оферти: 16:30 часа на 30.09.2019г.
16. Срок на валидност на офертите: 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.
17. Срок на договора -  90 /деветдесет/ дни от датата на сключването му.
18. Срок на предаване на:
18.3. Встъпителен доклад -  5 дни след сключване на договора.

18.3.1. Предварителен тематичен доклад „Оценка на местното културно 
наследство по Пътя на коприната на територията Североизточен район (BG33) и 
Югоизточен район (BG34) в България“ на български език. -  25 дни след 
сключване на договора
18.3.2. Предварителен тематичен доклад „Карта на местното културно 
наследство по Пътя на коприната на територията на Североизточен район 
(BG33) и Югоизточен район (BG34) в България“ на български език - 50 дни след 
сключване на договора
18.3.3. Предварителен тематичен доклад Оценка на потенциала за икономически 
и туристически растеж на местното културно наследство по Пътя на коприната 
на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) в 
България“ на български език - 74 дни след сключване на договора
18.4. Окончателен доклад -  10 дни преди приключване на договора.

19. Запазена поръчка -  неприложимо.
20. Варианти - не се приемат.
21. Критерии за подбор на участниците:

21.3. годност/правоспособност /основание чл.60 от ЗОП/ - не се изисква.
21.4. икономическо и финансово състояние /основание чл.61 от ЗОП/ - не се 

изисква.
21.5. техническа и професионална способност /основание чл.63 от ЗОП/ - 

изпълнителят да има внедрени и да прилага системи за управление на 
качеството ISO 9001:2015 и 27001:2006.

22. В случай, че Участникът е обединение, задължително се представят учредителния акт, 
споразумение и/или друг документ, от който е видно правното основание за 
създаване на обединението, информация с правата и задълженията на участниците 
в обединението, дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 
уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

23. Условия за участие:

Common borders. Common solutions.
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23.3. Участниците представят оферта в опаковка върху която се посочват
наименованието на участника /вкл. участниците в обединението/, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, предмет на процедурата и 
наименование на Възложителя.
23.4. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се 
представят чрез „заверено копие”, за такъв документ се счита този, при който 
върху копието на документа представляващия участника е записал:
23.4.1. „Вярно с оригинала”;
23.4.2. името и фамилията на лицето което има право и заверява документа;
23.4.3. датата, на която е извършил заверката.

Задължително следва да постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката и 
да постави свеж печат на участника.

23.5. Когато изискуемият документ е издаден на чужд език, той се представя в 
офертата, в превод и на български език, върху бланка на преводаческа агенция, 
който носи подписа на преводача и печата на агенцията.
23.6. Приложенията към офертата се изготвят в съответствие с представените в 
документацията образци.
23.7. Ако офертата не е представена по указания начин, вкл. не по 
представените образци на Възложителят, участникът се отстранява, поради 
несъответствие с изискванията за участие.

24. Участникът се отстранява, когато:
24.3. е представил оферта, в която не е използвал приложените към настоящата 
документация образци;
24.4. не отговаря на обявените условия на Възложителя, включително 
изискванията за лично състояние /чл.54, ал.1 от ЗОП/;
24.5. е свързано лице с друг участник в процедурата;
24.6. е регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно 
чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици;
24.7. по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика с 
предлаганите ценови параметри елементи, свързани с предлаганата цена (или 
части от нея).

25. Участниците представят следните документи:
25.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата.
25.2. Декларация по чл.192, ал.З от ЗОП - приложение 1,
25.3. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари - приложение 2.
25.4. Декларация за регистрация в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим - приложение 3.
25.5. Декларация за съгласие от подизпълнител - приложение 4.
25.6. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация - приложение 5.
25.7. Ценови параметри, представени в запечатан, непрозрачен плик в рамките 
на опаковката с офертата - приложение 6.

Документите от т.25.1. до т.25.7., включително отделния, непрозрачен и запечатан плик 
с надпис „Предлагани ценови параметри” се представят в обща непрозрачна опаковка, 
върху която се изписва:

Common borders. Common solutions.



■ ■* '■-■■■■ - *■ 
лк

Project: funded i>y 
EUROPEAN UNION

* 1* % Ж.

Blackfea
C R O S S
coksH ra'Hon; V :

Наименование на участника 
Адрес за кореспонденция 
Телефон 
Факс
Електронен адрес

ОФЕРТА
за участие в процедура по обявена обществена поръчка с ред за възлагане събиране

на оферти с обява с предмет:

“ПРОУЧВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ПО ПЪТЯ НА 
КОПРИНАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН (BG 33) И 
ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН (BG 34) В БЪЛГАРИЯ“ /КОД, СЪГЛАСНО ОБЩИЯ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК /CPV/: 7124 1000/ ПО ПРОЕКТ С 
РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР BSB 570 “МЕСТНАТА КУЛТУРА ПО ПЪТЯ НА 

КОПРИНАТА“, АКРОНИМ SILC, ФИНАНСИРАН ПО СЪВМЕСТНА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
ПО ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ 

БАСЕЙН 2014-2020“ И СЪФИНАНСИРАН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА 
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

26. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 
правната връзка между тях по отношение на критериите.

27. Оценката на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерии за 
възлагане оптимално съотношение качество/цена /основание чл.70 ал.2, т.З от 
ЗОП/, като на първо място се класира участникът, получил най-висока сумарна 
стойност по показателите съгласно методиката по процедурата, както следва:

27.1. Оценка за "Техническата оценка на предложението " (ТО) - 80 точки.
27.2. Оценка за "Финансовата оценка на предложението " (ФО) - 20 точки.
28. Офертите се отварят от комисия, определена със заповед на Зам.-ректора по 

„Финанси и проектна дейност” на Икономически университет -  Варна в 
Конферентна зала 320 в Учебен корпус -  1 на Икономически университет -  
Варна, бул."Княз Борис I" №77, гр.Варна от 09.00 ч. на 01 октомври 2019г. 
на заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или 
техни упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване.

29. При сключване на договора за обществена поръчка, участникът определен за 
изпълнител /както и неговите подизпълнители и трети лица, ако има такива/, 
представя/т документ/и, удостоверяващ/и липсата на обстоятелства по чл.54 от 
ЗОП/, както и документи за декларирани обстоятелства, удостоверяващи липсата 
на основания за отстраняване в съответствие с поставените критерии за подбор.

Common borders. Common solutions.
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30. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка е в
размер на 3.00% (три процента) от стойност на договора, предоставена от 
Изпълнителя при сключването му в една от следните форми:

30.1. парична сума, преведена по сметка на ИУ - Варна:
IBAN: BG64 STSA 9300 3329 2762 00,
BIC: STSABGSF при ТБ „БАНКА ДСК” ЕАД -  клон Варна;
30.2. банкова гаранция в полза на ИУ -  Варна с валидност след 01.01.2020г.;
30.3. застраховка, която обезпечава изпълнението предмета на договора чрез 
покритие на отговорността на Изпълнителя с валидност след 01.01.2020г.

Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията 
обезпечаваща изпълнението на договора. Условията и сроковете за задържане или 
освобождаване на гаранцията, обезпечаваща изпълнението се извършват съгласно 
приложения проекто-договор.

31. Лице за контакт от страна на Възложителя -  Владимир Новаков, gsm: 0882 164 755.
32. Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата 

/електронната преписка/ може да се осъществи на профила на купувача на 
Възложителя на адрес:

https://ue-vama.bg/bg/p/8415/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-2019- 
g/obshtestvena-porachka-vazlozhena-chrez-sabirane-na-oferti-s-obvava-7
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Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. 
Съдържанието на настоящия Документ е изцяло отговорност на Икономически 
университет -  Варна и по никакъв начин не отразява позиции на Управляващия орган или 
Европейския съюз.

Common borders. Common solutions.
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