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1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА.
5. ОФЕРТА – ОБРАЗЦИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА.
6. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.
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РЕШЕНИЕ
№ 15-002/23.01.2015 г.
на Председателя на Фондация ”Международен съвет на организаторите на
фестивали за фолклор и традиционни изкуства-България /ЦИОФФ-България/”
на основание чл. 71, ал. 1 от Правилника на Фондацията за реда за възлагане на
обществени поръчки и
във връзка с чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/
РАЗПОРЕЖДАМ:
Да се осъществи възлагане на обществена поръчка чрез публична покана,
съобразно условията и по реда на глава 8 „а” от ЗОП, както следва:
1. Предмет на обществената поръчка – Осигуряване на екип от
квалифицирани експерти пряко ангажирани с изпълнението на финансираните
дейности по проект „Дунав вечната река”, по проектно предложение BG-2014-GTS3.1.02-026, подробно описан като технически характеристики и изисквания в
Приложение № 1 към настоящия доклад, представляващо неразделна част от него.
2. Прогнозна цена – 43 814 лв.
3. Изисквания към предмета:
3.1.Участниците следва да осигурят екип от следните експерти, които да
осъществят дейности по проект „Дунав вечната река”, а именно:
 Хореограф,
 Творчески ръководител,
 Музикален ръководител,
 Музикант,
 Вокален ръководител ,
 Корепетитор,
 Озвучител,
 Организатор рекламна дейност-лепене на плакати, раздаване на брошури,
химикали и др.,
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Организатор кетъринг на концертите и пленера,
Организатор пленер,
Жури – председател,
Жури – член – 2 лица.

Предложения от участниците екип следва да е пълен и да осигурява
всички описани експерти. Предложения за отделни експерти не се допускат.
3.2. Участниците следва да докажат професионалните умения и квалификации
на специалистите от екипа си.
3.3. Участниците следва да докажат опита и възможностите на специалистите
от екипа си
3.4. Отстраняват се предложения на участници, които не отговарят на
посочените в техническото задание № 1 минимални характеристики и изисквания, на
които следва да отговаря екипът от специалисти.
4.Изисквания към участниците:

4.1. Участникът следва да разполага с всички посочени експерти за
изпълнението на поръчката, отговарящи на посочените в техническото задание № 1
минимални характеристики и изисквания ;
4.2. Участникът следва да докаже, че има на разположение за целия срок на
изпълнение на поръчката посочения екип, като декларира това обстоятелство в
декларация –свободен текст.
5.Изисквания към изпълнението:
5.1. Дейностите трябва да бъдат проведени от квалифицирани експерти в
съответните области
5.2. Изпълнението на поръчката следва да се извърши в Общински детски
комплекс, гр. Тутракан.
5.3. Срок за пълно изпълнение на поръчката до 01.06.2015г.:
5.4. Плащането се извършва, както следва:
- Авансова вноска в размер на 50% от крайната цена, платима в
тридесетдневен срок след сключване на договора за изпълнение;
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- Остатъкът в размер на 50% от крайната цена се заплаща в 60-дневен срок
след осъществяване на планираните по проекта дейности и подписване на приемо –
предавателен протокол.
6. Критерий за възлагане на поръчката - „икономически най-изгодна
оферта”.
За всяка отделна оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП и на условията
на настоящата документация, комисията изготвя комплексна оценка на база следните
показатели: Крайна цена – относителна тежест 60; Технически и функционални
характеристики – относителна тежест 40; при прилагане на следната методика за
оценяване:
 Крайна цена – оценката се изразява с число, представляващо съотношение
между предложената най-ниска крайна цена от участник в процедурата към крайната
цена, предложена от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен
коефициент 60;
 Технически и функционални характеристики – оценява се с до 40 точки,
изчислени въз основа на наличието на професионалните качества и умения на
предложения екип, които надвишават минималните изисквания към техническите
параметри по Приложение № 1 към настоящия доклад, при прилагане на следната
методика:
 С 40 точки се оценяват участници, които надвишават със 100 % минималните
изисквания към техническите параметри по Приложение № 1
 С 30 точки се оценяват участници, които надвишават със 50 % минималните
изисквания към техническите параметри по Приложение № 1
 С 20 точки се оценяват участници, които надвишават със 20 % минималните
изисквания към техническите параметри по Приложение № 1
 С 10 точки се оценяват участници, които съответстват на минималните
изисквания към техническите параметри по Приложение № 1
Крайната оценка на офертата на всеки един участник се получава чрез
сборуване на оценките, получени от него по всеки един от горните показатели.
На база крайните оценки участниците се класират по низходящ ред, като на
първо място се класира участника с най-висока крайна оценка.
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Фондация ”Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни
изкуства-България /ЦИОФФ-България/”

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. ИЗИСКВАНИЯ.
І. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Настоящата обществена поръчка се отнася за дейности, планирани в рамките
на проект: „Дунав вечната река”, за Осигуряване на екип от квалифицирани експерти
пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности по проектно
предложение BG-2014-GTS-3.1.02-026, в следния състав:













Хореограф,
Творчески ръководител,
Музикален ръководител,
Музикант,
Вокален ръководител,
Корепетитор,
Озвучител,
Организатор рекламна дейност-лепене на плакати, раздаване на брошури,
химикали и др.,
Организатор кетъринг на концертите и пленера,
Организатор пленер,
Жури – председател,
Жури – член – 2 лица.

Експертите ще вземат участие в следните видове дейности:
1. Организиране и провеждане на Пленер „Реката” .
2. Обособяване на детска галерия и фонд .
3. Създаване на школа по пеене „Дунавска усмивка”.
4. Организиране и провеждане на Международен детски фестивал „Речни
ноти”.
5. Издаване на информационни и рекламни материали.
6. Кетъринг.
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II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. Основна дейност на Изпълнителя е осигуряване на екип от квалифицирани
експерти пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности – хореограф,
който ще участва в поставянето и разучаването на различни танци; творчески
ръководител, който ще прави подбора на децата и ще организира провеждането на
репетициите; музикален ръководител, който ще прави подбор на музика и песни, които
ще се заучават и изпълняват; музикант, който ще участва в репетициите; вокален
ръководител, който ще извършва подбор на песни и работа с децата от школата по
пеене; корепетитор, който ще води репетиции; озвучител, който ще озвучава
концертите; организатор рекламна дейност, който ще разпространява рекламните
материали – тениски, тефтери, плакати и др.; организатор кетъринг, който ще
организира кетъринга за пленера и концертите; организатор пленер, който ще
извършва подбор на деца, които ще участват в пленера, рисуване, изработване на
картини, обособяване на детски фонд и галерия; жури – ще участват в концертната
част.
ІII. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ:
1. Участникът следва да разполага с всички посочени експерти за
изпълнението на поръчката, отговарящи на посочените в техническото задание № 1
минимални характеристики и изисквания ;
2. Участникът следва да докаже, че има на разположение за целия срок на
изпълнение на поръчката посочения екип, като декларира това обстоятелство в
декларация –свободен текст.
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО:
1. Дейностите трябва да бъдат проведени от квалифицирани експерти в
съответните области.
Изпълнението на поръчката следва да се извърши в Общински детски
комплекс, гр. Тутракан.
2. Срок за пълно изпълнение на поръчката до 01.06.2015 г.:
3. Плащането се извършва, както следва:
- Авансова вноска в размер на 50% от крайната цена, платима в тридесетдневен
срок след сключване на договора за изпълнение;
Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България.
Този документ е създаден в рамките на проект „Дунав вечната река”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство” на Република България за периода 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за рибарство. Цялата отговорност за
съдържанието се носи от Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България /ЦИОФФ - България/” и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”

Стр. 12

ЕВРОПЕЙСКИ
ФОНД ПО
РИБАРСТВО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ „ДУНАВ ВЕЧНАТА РЕКА”
Местна стратегия за развитие МИРГ Главиница - Тутракан - Сливо поле

- Остатъкът в размер на 50% от крайната цена се заплаща в 60-дневен срок след
осъществяване на планираните по проекта дейности и подписване на приемо –
предавателен протокол

Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България.
Този документ е създаден в рамките на проект „Дунав вечната река”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство” на Република България за периода 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за рибарство. Цялата отговорност за
съдържанието се носи от Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България /ЦИОФФ - България/” и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”

Стр. 13

ЕВРОПЕЙСКИ
ФОНД ПО
РИБАРСТВО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ „ДУНАВ ВЕЧНАТА РЕКА”
Местна стратегия за развитие МИРГ Главиница - Тутракан - Сливо поле

Техническо приложение № 1:
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Изпълнителят следва да осигури екип от квалифицирани експерти, пряко
ангажирани с изпълнението на финансираните дейности – хореограф, който ще участва
в поставянето и разучаването на различни танци; творчески ръководител, който ще
прави подбора на децата и ще организира провеждането на репетициите; музикален
ръководител, който ще прави подбор на музика и песни, които ще се заучават и
изпълняват; музикант, който ще участва в репетициите; вокален ръководител, който ще
извършва подбор на песни и работа с децата от школата по пеене; корепетитор, който
ще води репетиции; озвучител, който ще озвучава концертите; организатор рекламна
дейност, който ще разпространява рекламните материали – тениски, тефтери, плакати и
др.; организатор кетъринг, който ще организира кетъринга за пленера и концертите;
организатор пленер, който ще извършва подбор на деца, които ще участват в пленера,
рисуване, изработване на картини, обособяване на детски фонд и галерия; жури – ще
участват в концертната част.
Минималните изисквания за съответните специалисти са:
Хореограф – висше образование, магистърска степен, специалност: хореография и режисура,
минимум 5 години опит в областта;
Ангажираност – 300 часа.
Творчески ръководител – висше образование, Магистър начална педагогика, минимум 5
години опит в областта;
Ангажираност – 415 часа.
Музикален ръководител – висше образование, степен Бакалавър, специалност-музикална
педагогика; минимум 3 години опит в областта;
Ангажираност – 415 часа.
Музикант – висше образование, степен Бакалавър, специалност-музикална педагогика;
минимум 5 години опит в областта;
Ангажираност – 300 часа.
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Вокален ръководител – магистър ”Педагогика и мениджмънт в образованието”, Бакалавър
”Музикална педагогика”, минимум 5 години опит в областта;
Ангажираност – 415 часа.
Корепетитор – висше образование, степен Бакалавър, специалност-музикална педагогика;
минимум 5 години опит в областта;
Ангажираност – 415 часа.
Озвучител – специалист, работил в културни институции, с опит в озвучаването, минимум 5
години опит в областта;
Ангажираност – 48 часа.
Организатор рекламна дейност-лепене на плакати, раздаване на брошури, химикали и др. –
вишист Магистър – Корпоративен маркетинг, минимум 2 години опит в областта;
Ангажираност – 48 часа.
Организатор кетъринг на концерта и пленера, минимум 5 години опит в областта;
Ангажираност – 48 часа.
Организатор пленер по изобразителното изкуство – Магистър „Педагогика , живопис,
естетика”, минимум 5 години опит в областта;
Ангажираност – 300 часа.
Жури – председател - Магистър музикална академия с виола, специализация-камерна
музика, минимум 5 години опит в областта;
Ангажираност – 1 ден.
Жури – член - Магистър по история, специализация естетика, минимум 5 години опит в
областта;
Ангажираност – 1 ден.
Жури - член - Магистър мениджър, минимум 3 години опит в областта.
Ангажираност – 1 ден.
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Фондация ”Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни
изкуства-България /ЦИОФФ-България/”

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА.
За всяка отделна оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП и на условията на
настоящата документация, комисията изготвя комплексна оценка на база следните
показатели: крайна цена – относителна тежест 60; Технически и функционални
характеристики – относителна тежест 40; при прилагане на следната методика за
оценяване:
 Крайна цена – оценката се изразява с число, представляващо съотношение
между предложената най-ниска крайна цена от участник в процедурата към крайната
цена, предложена от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен
коефициент 60;
 Технически и функционални характеристики – оценява се с до 40 точки,
изчислени въз основа на наличието на професионалните качества и умения на
предложения екип, които надвишават минималните изисквания към техническите
параметри по Приложение № 1 към настоящия доклад, при прилагане на следната
методика:
 С 40 точки се оценяват участници, които надвишават със 100 % минималните
изисквания към техническите параметри по Приложение № 1
 С 30 точки се оценяват участници, които надвишават със 50 % минималните
изисквания към техническите параметри по Приложение № 1
 С 20 точки се оценяват участници, които надвишават със 20 % минималните
изисквания към техническите параметри по Приложение № 1
 С 10 точки се оценяват участници, които съответстват на минималните
изисквания към техническите параметри по Приложение № 1
Крайната оценка на офертата на всеки един участник се получава чрез
сборуване на оценките, получени от него по всеки един от горните показатели.
На база крайните оценки участниците се класират по низходящ ред, като на
първо място се класира участника с най-висока крайна оценка.

Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България.
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„Рибарство” на Република България за периода 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за рибарство. Цялата отговорност за
съдържанието се носи от Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България /ЦИОФФ - България/” и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”
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Фондация ”Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни
изкуства-България /ЦИОФФ-България/”

ОФЕРТА – ОБРАЗЦИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА
І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА
ОФЕРТИТЕ.
1. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от
Възложителя и се връща незабавно на участника. Не се приема и оферта в плик, който
е прозрачен, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на
приносителя и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.
2. Офертите трябва да бъдат адресирани до Фондация “Международен съвет на
организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства-България /ЦИОФФБългария/”, София 1463, пл. България №1, НДК, Административна сграда ПРОНО,
ет.14, офис12-15 и представени от участника от него или от упълномощено от него
лице до 17:00 часа до крайната дата за подаване на оферти, посочена в Обявлението.
Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай, че се използва
друг начин за представянето им.
3. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от
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, както следва:
● Адрес: Фондация “Международен съвет на организаторите на фестивали
за фолклор и традиционни изкуства-България /ЦИОФФ-България/”, София 1463,
пл. България №1, НДК, Административна сграда ПРОНО, ет.14, офис12-15;
● Име, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на
участника;
● Следния надпис: Оферта за участие в обществена поръчка чрез публична
покана, съобразно условията и по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет „Осигуряване
на експерти пряко ангажирани с изпълнението на финансирани дейности по
осъществяване на проект „Дунав вечната река”,
Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България.
Този документ е създаден в рамките на проект „Дунав вечната река”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор
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съдържанието се носи от Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България /ЦИОФФ - България/” и
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4. Пликът следва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и
надписани плика, а именно:
4.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят
документите, съгласно Глава І, Раздел 4 от настоящата документация;
4.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“.
В него се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката,
съобразно Техническата спецификация, и ако е приложимо – попълнена декларация по
чл. 33, ал. 4 от ЗОП.
4.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото
предложение на участника.
5. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска
служба, разноските за това са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати
офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес
преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите. Рискът от забава или
загубване на офертата е за сметка на участника.
6. При приемане на офертата, върху плика се отбелязват поредния номер,
датата и часа на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за
което на приносителят се издава документ.
7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да
промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява понататъшното участие на участника в процедурата. След крайният срок за подаване на
офертите не могат да се извършват изменения на офертите. Допълнението и промяната
на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на
първоначалната оферта, като върху плика бъде ясно изписан текст: „Допълнение /
промяна към вх. №…............../……….........….“.
8. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.
9. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и
условията, описани в тях, са задължителни за участниците.
ІІ. ГАРАНЦИИ.
Всички участници следва да представят следните гаранции:
1. Гаранция за участие в процедурата, която може да бъде под формата на:
- парична сума, платима по банкова сметка на Фондация “Международен съвет
на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуста-България
Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България.
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съдържанието се носи от Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България /ЦИОФФ - България/” и
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/ЦИОФФ-България/” в Уникредит Булбанк АД, IBAN - BG46 UNCR 7000 1520 2010
90, BIC: UNCRBGSF, или
- банкова гаранция в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя, по
примерен образец (Приложение № 8). Банковата гаранция следва да бъде на български
език. Банковата гаранция за участие следва да бъде със срок на валидност 60
календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.
Размерът на гаранцията за участие е в размер на 200 /двеста/ лева.
При внасяне на гаранцията, в платежното нареждане изрично се посочва видът
на гаранцията и наименованието на процедурата, за която се внася тя.
Гаранцията за участие в процедурата се задържа, съответно усвоява при
условията на чл. 61 от Закона за обществените поръчки и се освобождава при
условията на чл. 62 от същия. Възложителят освобождава гаранцията за участие, без да
дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
2. Гаранция за изпълнение на договора - При сключването на договора,
участникът, определен за изпълнител на поръчката, представя гаранция за изпълнение
на договора, която може да бъде под формата на:
- парична сума, платима по банкова сметка на Фондация “Международен съвет
на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуста-България
/ЦИОФФ-България/” в Уникредит Булбанк АД, IBAN - BG46 UNCR 7000 1520 2010
90, BIC: UNCRBGSF, или
- безусловна и неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на договора
в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя, по примерен образец
(Приложение № 9). Банковата гаранция за изпълнение на договора следва да бъде на
български език.
Размерът на гаранцията за изпълнение е 3% от прогнозната стойността на
поръчката.
Гаранцията за изпълнение трябва да е представена към момента на подписване
на договора за възлагане на обществената поръчка.
Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за
възлагане на обществената поръчка.
Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, съгласно условията на
договора, без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата законно
са престояли при него.
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Банковите разходи по откриването на гаранциите за участие / изпълнение са за
сметка на участника / изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване - за
сметка на Възложителя.
Участникът / изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по
откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от
Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата
процедура/договор.
ІІI. Указания за подготовка на офертата:
1. Плик № 1: „Документи за подбор“, в който се поставят документите,
изисквани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците,
включващ следните документи:
1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
1.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо
лице или едноличен търговец или от документа за самоличност, когато участникът е
физическо лице.
1.3. Оригинал на банкова гаранция за участие или бордеро за внесен депозит
обр.9.
1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП – по
образец (Приложение № 1) оригинал.
1.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП,
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение № 2)
оригинал.
1.6. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
1.7. Доказателства относно техническата възможност за изпълнение на
поръчката:
1.7.1. Оригинална декларация, че участникът разполага с конкретно описаните
специалисти, необходими за изпълнението на поръчката и разполагаемостта на тези
специалисти за целия срок на договора.
1.7.2.
Декларация - списък (Приложение № 3) на екипа специалисти,
съобразно техническата спецификация, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на
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поръчката, включващ справка за образователната и професионалната им квалификация
за посочените дейности, както и изискуемия стаж.
1.8. Декларация за срок на валидност на офертата - най-малко 60 (шестдесет)
календарни дни от крайния срок за получаване, изготвена съобразно приложен
Образец № 4.
1.9. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при
изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен Образец № 5. В случай, че
се предвижда участие на подизпълнители в декларацията следва се посочат видовете
дейности от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и
съответстващият на тези дейности дял в проценти от стойността на обществената
поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също
декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен Образец №
6 със съответни приложения;
1.10. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор,
представляващ част от документацията за провеждане на обществената поръчка,
изготвена съобразно приложен Образец № 7;
2. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.
2.1. Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката,
изготвено съобразно приложен Образец № 10
2.2. Декларацията за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП не е
задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки
участник и при наличие на основания за това.
2.3. Оригинални автобиографии, подписани от всеки един от експертите на
кандидата.
3. Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена“, включващ:
3.1. Ценовото предложение на участника което следва да е изготвено по
образец, съгласно Приложение № 11 и поставено в запечатан и непрозрачен плик.
IV. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор като
същият представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както декларации за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
V. Отварянето на предложенията на участниците ще се извърши на 16.02.2015
г. от 13.30 часа в офиса на фондацията.
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Образец № 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5
от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата
.......................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност
......................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на .....................................................................................
(длъжност)
на .......................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ
........................................................................................................................
в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя
при
възлагане
на
обществена
поръчка
с
предмет
„............................................................................................................................ ..............
................................................. “
ДЕКЛАРИРАМ:
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
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а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
e) престъпление по чл. 108 от Наказателния кодекс. [9]
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация,
нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което
се отнася до конкретния участник):
а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган;
б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен (при
чуждестранни участници).
5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1,
т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация.
6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
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Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя
възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените
обстоятелства по т. 1 – 4 са:
1.
............................................................................................................................. ...............
2.
................................................................................................. ...........................................
3.
............................................................................................................................. ...............
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на
възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 4 са:
1.
............................................................................................................................. ...............
2.
........................................................................................................... .................................

……………………… г.
………………………………
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)
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Образец № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса
на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП
Подписаният/ата
.......................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност
.......................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на
............................................................................................................................................
(длъжност)
на ..............................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ..................................................................................................... –
участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет
„......................................................................................................................................... “

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от
допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24
от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2
ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
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Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

……………………… г.
………………………………
(дата на подписване)
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(подпис и печат)
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Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК
на Експерти за извършване на услугата
Подписаният/ата
..................................................................................................................................
(трите имена)
данни
по
документ
за
самоличност
...........................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ........................................................................................
(длъжност)
на
...................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет „……………………“, заявяваме:
1. Експерти/Преводачи, с които предлагаме да изпълним обществената
поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са:

Експерт/
(трите
имена)

Професионален опит
Образование
Професионална
в
(степен,
квалификация
областта
на
специалност, година (направление, година
……………….
на дипломиране, № на придобиване, № на
(месторабота,
на диплома, учебно издадения документ,
период, длъжност,
заведение)
издател)
основни функции)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7.
8.
9.
10.
2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни
бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе
служители/експерти.
……………………… г.
………………………………
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)
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Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният
............................................................................................................,
ЕГН , в качеството ми на
................................................................... .......................................................... на участника
.....................................................................
..........................................................................................................................................,
участващ в провеждане на възлагане на обществена поръчка при условията и по реда
на глава осем „а” от ЗОП

Д Е К Л А Р И Р А М:
Представената оферта от представляваното от мен дружество е със срок на
валидност в размер на ................ календарни дни.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата:………………

Декларатор:…………………………
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Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
за участието или неучастието на подизпълнители
Долуподписаният
............................................................................................................,
ЕГН , в качеството ми на
............................................................................................................................
на участника ..............................................................................................................................,
участващ в провеждане на възлагане на обществена поръчка при условията и по реда
на глава осем „а” от ЗОП
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. При изпълнението на горната обществена поръчка представлявания от мен
участник няма да използва/ ще използва подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/ бъдат: .............................................................................,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с
предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
………………………………………………………………………………………………….
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде
........... % от общата стойност на поръчката.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата:………………

Декларатор:…………………………
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Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният
............................................................................................................,
ЕГН , в качеството ми на
................................................................... ..........................................................
На участника ......................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Съгласен съм представляваното от мен дружество да бъде подизпълнител на
................................................................................, участващ в провеждане на възлагане на
обществена поръчка при условията и по реда на глава осем „а” от ЗОП, в случай че
изпълнението на поръчката бъде възложено на този участник.
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
....................................................................................................................................
(изброяват се конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат
изпълнявани от подизпълнителя)
3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените
поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения
по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура
и да представим самостоятелна оферта.
4. Съобразно вида и дела на нашето участие, приложено представяме следните
документи:
4.1. ............................................;
4.2. ............................................;
4.3. ............................................;
Дата:………………

Декларатор:…………………………
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Образец № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният …………………………...…………………….………........,
ЕГН ,
в качеството ми на ........................................................ .………………………………
на участника .......………………………….……...........……………………………......,
участващ в провеждане на възлагане на обществена поръчка при условията и по реда
на глава осем „а” от ЗОП
Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в
него.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: ....................

Декларатор: ............................
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Образец № 8
ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ДО Фондация „МССОФТИ – България /ЦИОФФ-България/”, ПРОНО, ет.14,
оф.12-15. гр. СОФИЯ
Известени сме, че нашият Клиент, ................................... [наименование и адрес
на кандидата], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с
Ваше Решение № ............/................ г. [посочва се № и дата на Решението за
откриването на процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и
разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи
в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за
сумата в размер на.............. (словом:.........................) [посочва се цифром и словом
стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].
Като се има предвид гореспоменатото, ние ..............[наименование и адрес на
Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по
посочената от Вас банкова сметка, сумата от ..............(словом:...........................................
................ ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок
до 3 (три) работни дни, след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо
Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:
а) оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите;
б) е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи
договор за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за
определяне на изпълнител на обществената поръчка.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде
изпратено до нас в пълен текст по надлежен ред от обслужващата Ви банка,
потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез
препоръчана поща или куриерска служба и че подписите на същото, правно обвързват
Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашата
писмена молба за плащане, изпратена по надлежен ред.
Тази гаранция влиза в сила, от …… часа на …….…г. [посочва се датата и часа на
крайния срок за представяне на офертите].
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Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в …..часа на ……………г.
[посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на Участника], до която
дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата,
гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е
изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага, след като вече не е
необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
Подпис и печат, (БАНКА)
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Образец № 9
ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ДО
Фондация МССОФТИ
ПРОНО, ет.14, оф.12-15
СОФИЯ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
УЛ. СЛАВЯНСКА № 8, СОФИЯ
Известени сме, че нашият Клиент,……………………..[наименование и адрес на
участника], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение №
……/………………г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на
първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:
………………………………….[описва се предмета], с което е определен за
ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и
разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за
възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството
Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро
изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на ………% [посочва се
размера от Обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно …………..
(словом:………………………..) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на
гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в
съответствие с договорените условия.
Като се има предвид гореспоменатото, ние …………. [Банка], с настоящето
поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена
от Вас, но общия размер на които не надвишават ………… (словом:…… ……………)
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три)
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работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата
декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде
изпратено до нас в пълен текст, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било
изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото, правно обвързват
Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на
Вашата писмена молба за плащане, изпратена по надлежен ред.
Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ……..ч. на …………..г. [посочва
се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия, до която
дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата
гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е
изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е
необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
Подпис и печат, (БАНКА)
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Образец № 10
Образец на техническо предложение
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
До Фондация” Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и
традиционни изкуства-България /ЦИОФФ-България/”, София 1463, пл. “България” №1,
НДК. Админ. сграда ПРОНО, ет.14, офис12-15
След като внимателно се запознахме със съдържанието на документацията за
провеждане на възлагане на обществената поръчка при условията и по реда на глава
осем „а” от ЗОП, ние предлагаме да осигурим екип от квалифицирани експерти пряко
ангажирани с изпълнението на финансираните дейности по проект „Дунав вечната
река”, по проектно предложение BG-2014-GTS-3.1.02-026, в следния състав:
 Хореограф
 Творчески ръководител
 Музикален ръководител
 Музикант
 Вокален ръководител
 Корепетитор
 Озвучител,
 Организатор рекламна дейност-лепене на плакати, раздаване на брошури,
химикали и др.
 Организатор кетъринг
 Организатор пленер
 Жури – председател
 Жури – член – 2 лица
С настоящето потвърждаваме съгласието си с условията за изпълнение на
поръчката, записани в документацията за участие.
Приложения:
Дата: .................................
Подпис:……………………
Име и длъжност: .......................
Име на участника: ....................
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Образец № 11
Образец на ценово предложение:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
До Фондация” Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и
традиционни изкуства-България /ЦИОФФ-България/”, София 1463, пл. “България” №1,
НДК. Админ. сграда ПРОНО, ет.14, офис12-15
След като внимателно се запознахме със съдържанието на документацията за
провеждане на обществената поръчка при условията и по реда на глава осем „а” от
ЗОП, ние предлагаме да да осигурим екип от квалифицирани експерти пряко
ангажирани с изпълнението на финансираните дейности по проект „Дунав вечната
река”, по проектно предложение BG-2014-GTS-3.1.02-026, в следния състав:
 Хореограф
 Творчески ръководител
 Музикален ръководител
 Музикант
 Вокален ръководител
 Корепетитор
 Озвучител,
 Организатор рекламна дейност-лепене на плакати, раздаване на брошури,
химикали и др.
 Организатор кетъринг
 Организатор пленер
 Жури – председател
 Жури – член – 2 лица
срещу заплащане на крайна обща цена с включен ДДС в размер на
........................................................................................ лв. /сумата цифром и словом/.
С настоящето потвърждаваме съгласието си с условията за изпълнение на
поръчката, записани в документацията за участие.
Дата: .................................
Подпис:…………………………
Име и длъжност: .......................
Име на участника: ....................
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
Проект
ДОГОВОР
№………………….
Днес, ..............2015 г., в гр. София, между:
ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА
ФЕСТИВАЛИ ЗА ФОЛКЛОР И ТРАДИЦИОННИ ИЗКУСТВА – БЪЛГАРИЯ
/ЦИОФФ БЪЛГАРИЯ/”, със седалище и адрес на управление в гр.София 1463, пл.
България №1, НДК,Административна сградаПРОНО, ет.14, оф.12-15, рег. по ф.д. №389
по описа на СГС за 2010г. с ЕИК 175935033 и представлявано от Председателя Емил
Павлов, от една страна, наричана за краткост ФОНДАЦИЯТА, наричано в Договора
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна
и
от друга ………………………………......................................................................,
с ЕИК ................................., със седалище и адрес на управление: .........................
…………….., представлявано от ................................................................., наричано
“ИЗПЪЛНИТЕЛ”
на основание чл. 101е от ЗОП се сключи настоящият договор. Поръчката се
изпълнява във връзка с изпълнение на проект „Дунав вечната река”, по проектно
предложение BG-2014-GTS-3.1.02-026
Страните постигнаха съгласие за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1..ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да Осигуряване
на екип от квалифицирани експерти пряко ангажирани с изпълнението на
финансираните дейности по проект „Дунав вечната река” във връзка с изпълнение на
„Дунав вечната река”, по по проектно предложение BG-2014-GTS-3.1.02-026.
Екипът от квалифицирани експерти се състои от:
 Хореограф
висше
образование,
магистърска
степен,
специалност:хореография и режисура, минимум 5 години опит в областта,
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 Творчески ръководител - висше образование, Магистър начална
педагогика, минимум 5 години опит в областта,
 Музикален ръководител – висше образование, степен Бакалавър,
специалност-музикална педагогика; минимум 3 години опит в областта,
 Музикант висше образование, степен Бакалавър, специалност-музикална
педагогика; минимум 5 години опит в областта,
 Вокален ръководител – Магистър ”Педагогика и мениджмънт в
образованието”, бакалавър ”Музикална педагогика”, минимум 5 години опит в
областта,
 Корепетитор – висше образование, степен Бакалавър, специалностмузикална педагогика; минимум 5 години опит в областта,
 Озвучител – специалист, работил в културни институции, с опит в
озвучаването, минимум 5 години опит в областта,
 Организатор рекламна дейност-лепене на плакати, раздаване на брошури,
химикали и др. -лепене на плакати, раздаване на брошури, химикали и др. –
вишист магистър – Корпоративен маркетинг, минимум 2 години опит в областта
 Организатор кетъринг и пленери минимум 5 години опит в областта
 Организатор пленер по изобразително изкуство – Магистър „Педагогика ,
живопис, естетика”, минимум 5 години опит в областта
 Жури – председател - Магистър музикална академия с виола,
специализация-камерна музика, минимум 5 години опит в областта,
 Жури – член - Магистър по история, специализация естетика, минимум 5
години опит в областта
 Жури – член - Магистър мениджър, минимум 3 години опит в областта.
квалифицирани експерти ще изпълняват следните дейности: хореограф, който
ще участва в поставянето и разучаването на различни танци;творчески ръководител,
който ще прави подбора на децата и ще организира провеждането на
репетициите;музикален ръководител – подбор на музика и песни, които ще се заучават
и изпълняват;музикант – ще участва в репетициите;вокален ръководител – подбор на
песни и работа с децата от школата по пеене; корепетитор – водене на
репетиции;озвучител – озвучаване на двата концерта;организатор рекламна дейност –
разпространяване на рекламните материали – тениски, тефтери, плакати и
др.;организатор кетъринг – организиране на кетъринга за пленера и
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концертите;организатор пленер – набиране на деца, които ще участват в пленера,
рисуване, изработване на картини, обособяване на детски фонд и галерия;жури – ще
участват в концертната част
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3. Изпълнителят се задължава:
3.1. Да изпълни договора, съобразно описанието, съдържащо се в чл. 1 и чл. 2, и
с оглед изпълнение на предвидените в проекта цели.
3.2. Да изпълни договора с грижата на добър стопанин, при спазване на
изискванията за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите
практики в съответната област и с настоящия договор. За тази цел Изпълнителят
трябва да осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за
пълното и точно изпълнение на договора, и предвидени в описанието, съдържащо се в
чл. 1 и чл. 2.
3.3. Да изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или
повече партньори/подизпълнители, ако такива са посочени в офертата му.
Партньорите/подизпълнителите участват в изпълнението на договора и техните
разходи са допустими и подлежат на доказване на същото основание, както и
разходите, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Основната част от проекта се осъществява
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и, ако е приложимо, от неговите партньори.
3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да сключва договори с подизпълнители за
осъществяването на ограничена част от договора, ако естеството на услугата изисква
това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са единствените страни по договора.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се намира в договорни отношения с партньорите или
подизпълнителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора. Само
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на проекта.
3.5. Да гарантира, че условията, приложими към него по силата на този
договор, се отнасят и до неговите партньори/подизпълнители. Той е длъжен да включи
разпоредби в този смисъл в договорите, които сключва с тези лица.
3.6. Да предоставя
на Договарящия орган, Управляващия орган и
Сертифициращия орган цялата изискана информация относно изпълнението на
проекта в срок от 5 работни дни от поискането й.
3.7. Ако Договарящият/Управляващият орган извършва текуща или
последваща оценка на проекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на
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Договарящия/Управляващия орган и/или на лицата, упълномощени от него, цялата
документация или информация, която би спомогнала за успешното провеждане на
оценката, както и да му предостави право за достъп.
3.8. Страна по договора, извършила или възложила извършване на оценка в
рамките на проекта, предоставя копие от доклада за оценката на другата страна.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
4.1. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безпрепятствен достъп до всички документи,
необходими за извършване на възложената по този договор работа;
4.2. при точно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното
възнаграждение в сроковете и размерите, посочени в настоящия договор.
III. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА.
5. Упълномощените представители на Възложителя и Изпълнителя подписват
приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ извършената работа, съгласно
условията на настоящия договор.
ІV. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
6. За изпълнението на възложените по този договор дейности,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ……….. лв.
/……………словом лева/.
7. За експертите са предвидени следните възнаграждения:
 Хореограф – ………. лева
 Творчески ръководител – ………. лева
 Музикален ръководител – ………. лева
 Музикант – ………. лева
 Вокален ръководител – ………. лева
 Корепетитор – ………. лева
 Озвучител - ………. лева,
 Организатор рекламна дейност-лепене на плакати, раздаване на брошури,
химикали и др. – ………. лева
 Организатор кетъринг – ………. лева
 Организатор пленер – ………. лева
 Жури – председател – ………. лева
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 Жури – член – 2 лица по ………. лева
За транспортни и командировъчни разходи на експертите са предвидени 3 456
лева.
8. Цената е определена до краен получател с включени транспортни разходи и
командировъчни разходи на експертите и осигурителни вноски и други разходи.
9. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на
договора.
10. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от
страна на Възложителя по посочена от Изпълнителя банкова сметка.
11. Банковите разходи за превода са за сметка на Възложителя.
12. Заплащането се извършва по следния начин:
- Авансова вноска в размер на 50% от крайната цена, платима в тридесетдневен
срок след сключване на договора за изпълнение;
- Остатъкът в размер на 50% от крайната цена се заплаща в 60-дневен срок след
осъществяване на планираните по проекта дейности и подписване на приемо –
предавателен протокол, но не преди представяне на оригинална фактура.
V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
13. Услугата следва да се извърши в срок до 01.06.2015г.
VІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.
14. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната
страна дължи неустойка в размер на 0.1% на ден върху стойността на неизпълнението,
но не повече от 10% от същата, както и обезщетение за действително претърпените
вреди в случаите, когато те надхвърлят неустойката.
15. Когато при наличие на рекламации Изпълнителят не изпълни задълженията
си по настоящия договор в срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на
2% от цената на стоките, за които са направени рекламациите.
16. Възложителят удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на
договора чрез прихващане на дължими по договора суми.
17. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината
от срока на изпълнение на задължението, другата страна има право да развали договора
едностранно с 30-дневно предизвестие.
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VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
18. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и
загуби, ако последните се дължат на непреодолима сила.
19. Ако страна, която е следвало да изпълни свое задължение, е била в забава, тя
не може да се позовава на непреодолима сила.
20. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и
загуби, като уведомява другата страна незабавно. При неуведомяване или забавено
уведомяване, страната не може да се позове на непреодолимата сила.
21. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на насрещните задължения
спира.
VIII. СПОРОВЕ
22. Възникналите по изпълнението на договора спорове се решават от страните
чрез преговори. Постигнатите договорености се оформят писмено и се превръщат в
неразделна част от договора.
23. В случай на непостигане на договореност, споровете се решават съгласно
законодателството по реда на ГПК.
IХ. СЪОБЩЕНИЯ.
24. Всички съобщения между страните, свързани с настоящия договор, са
валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от надлежните представители
на страните.
25. За дата на съобщението се смята:
25.1. Датата на предаване – при предаване на ръка;
25.2. Датата на пощенското клеймо или обратната разписка – при изпращане по
пощата;
25.3. Датата на приемането – при изпращане по телекс или телефакс.
26. За валидни адреси се смятат тези, посочени на страница първа от
договора.
27. При промяна на адреса на някоя от страните, същият се счита валиден по
смисъла на т. 25 от датата, на която другата страна е получила съответно уведомление.
28. За валидна банкова сметка на Изпълнителя се счита тази, посочена в
съответната фактура.
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Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ,
29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите
или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора или като
последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни
плащания извън предвидените по договора, свързани с подобни вреди.
30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число
и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на
изпълнение на договора или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи
отговорност, произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни
изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на
неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице.
31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки
за избягване и предотвратяване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика
подобен конфликт.
32. Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно
изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, е компрометирано поради
причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или
националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси,
които то има с друго лице, съгласно чл. 52 и чл. 82 от Регламент 1605/ 2002 г., относно
финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност,
изменен с Регламент на Съвета (EO, Евроатом) №1995/2006 г.
33. Договарящият орган, Управляващият орган, Сертифициращият орган и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да запазят поверителността на
всички поверително предоставени документи, информация или други материали,
съгласно чл. 3, параграф 3 от Регламент 1998/2006 и/или чл. 10, параграф 2 от
Регламент 800/2008 (ако е приложимо), но за срок не по-малко от три години след
приключването на оперативната програма в съответствие с чл. 90, (1), буква „а” от
Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Европейската комисия има право на достъп до
всички документи, предоставени на Договарящия орган, като спазва същите
изисквания за поверителност.
34. При
реализиране
на
своите
правомощия
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, Договарящият орган, Управляващият орган, Сертифициращият
орган и Европейската комисия спазват изискванията за защита на личните данни
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съобразно разпоредбите на чл. 37 от Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006 г. и
приложимото национално законодателство.
35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължават да направят всичко
необходимо за разгласяване на факта, че проектът се финансира или съфинансира от
Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в
съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл.
8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството
за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”.
36. Във всички обяви или публикации, свързани с проекта, както и на
конференции и семинари, Бенефициентът е длъжен да уточни, че проектът е получил
финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “За развитие
на сектор „Рибарство” за Програмен период 2007 – 2013 г.
37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (Бенефициентът) И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ упълномощават
Договарящия/Управляващия орган, националните одитиращи органи, Европейската
комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и
външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, предназначението на
отпуснатата безвъзмездна финансова помощ, максималния размер на помощта и
съотношението на финансиране на допустимите разходи по проекта.
38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да водят точна и редовна
документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на договора,
използвайки подходяща електронна система за документация и двустранно
счетоводство. Тези системи могат да са неразделна част от текущата счетоводна
система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Бенефициента) и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или допълнение към
тази система. Тези системи следва да се прилагат в съответствие със националното
законодателство. Счетоводните отчети и разходите, свързани с проекта, трябва да
подлежат на ясно идентифициране и проверка.
39. В случаите, когато Бенефициентът не е бюджетно предприятие и избраната
по договора схема на плащане включва авансово плащане, той се задължава да открие
и поддържа отделна банкова сметка или отделна партида към наличната му банкова
сметка само за нуждите на проекта като гарантира, че генерираните лихви по нея могат
да бъдат проследими и доказани, както и, че информацията по банковата сметка ще
позволи лесното идентифициране и проследяване на разходите до и в счетоводните му
системи. Счетоводните отчети трябва да съдържат данни за натрупаните лихви върху
средствата, изплатени от Договарящия орган.
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40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни да допускат
Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните
одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите,
Европейската сметна палата и външни одитори, извършващи проверки, да проверяват,
посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на
проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на
разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната
документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. Тези
проверки могат да се провеждат в срок до три години след приключването на
оперативната програма по отношение на договорите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
в съответствие с изискванията на Регламент 1083/ 2006 на Съвета, както и до
приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.
а) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни да допуснат Договарящия
орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи,
Европейската служба за борба с измамите и външни одитори, извършващи проверки,
да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени
в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на
Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото национално
законодателство.
б) За тази цел ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължават да
предоставят на служителите или представителите на Договарящия орган,
Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи,
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската
сметна палата, както и на външни одитори, извършващи проверки, достъп до местата,
където се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни
системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансовотехническото управление на проекта, както и да направи всичко необходимо, за да
улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на
Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните
одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите,
Европейската сметна палата и външните одитори, извършващи проверки, трябва да
бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им
задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са
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картотекирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да
уведоми Договарящия орган за точното им местонахождение.
41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира, че правата на
Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните,
националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за
борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори, извършващи
заверки, да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно,
при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите
партньори и подизпълнители. Когато партньор или подизпълнител на Бенефициента е
международна организация, се прилагат споразумения за проверки, сключени между
тази организация и Европейската комисия.
42. Срокът за съхранение на всички разходооправдателни документи и други
документи с доказателствена стойност се съхраняват в сроковете съгласно чл. 3,
параграф 3 от Регламент 1998/2006 и/или чл. 10, параграф 2 от Регламент 800/2008 (ако
е приложимо), но за срок не по-малък от указания в чл.13 на ПМС №180/27.07.2007 г. ,
но не по рано от 31.12.2020 г.
43. За неуредените въпроси се прилага действащото в Р България
законодателство.
ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
44. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за
всяка страна и влиза в сила от датата на подписването му.

За Възложителя:
Председател: …………..
Емил Павлов

За Изпълнителя:
Длъжност: ............................
......................
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