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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
Бихме искали да ни представите Оферта за «Доставка на материали и дидактически
пособия, предназначени за обученията по практика по професия: „Организатор на
туристическа агентска дейност”, Код 812010, Специалност: „Селски туризъм” и работно
облекло (за двете професии) при изпълнение на Дейност 5: "Предоставяне на обучения за
придобиване на професионална квалификация" по проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За
младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” по Оперативна програма
«Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд»

Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Представяне на участника – данни за кандидата;
2. Техническо предложение за изпълнение, съответстващо на Техническата спецификация

и на другите условия, описани в Изисквания на Възложителя, приложени към настоящата
покана.

3. Ценово предложение.
4. Срок на валидност на офертата
5. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС 160 от 01.06.2016г.( по образец – Приложение 2)

Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде
представена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана,
подпечатана и да ни бъде изпратена или доставена лично.

Подпис: …………………………..
/Йорданка Андреева – Председател на УС/
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Приложение

I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.Обосновка
Настоящата процедура за определяне на изпълнител с предмет: «Доставка на материали и
дидактически пособия, предназначени за обученията по практика по професия:
„Организатор на туристическа агентска дейност”, Код 812010, Специалност: „Селски
туризъм” и работно облекло (за двете професии) при изпълнение на Дейност 5: "Предоставяне
на обучения за придобиване на професионална квалификация" по проект BG05M9OP001-1.002-
0062 “За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” по Оперативна
програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд» е във връзка с
изпълнението на Дейност 5: "Предоставяне на обучения за придобиване на професионална
квалификация", съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с
регистрационен номер BG05M9OP001-1.002-0062-C01/26.04.2016г. по процедура
BG05M9OP001-1.002 АКТИВНИ, приоритетна ос: I. “Подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места”, сключен между Министерството на труда и социалната
политика, Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020 - Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и Община
Ардино - Бенефициент, за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За младите хора на
Община Ардино – нашето настояще и бъдеще”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз,
чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост .

При изпълнение на доставката, изпълнителят трябва  да е запознат със следното:
- Ръководство за бенефициента за изпълнение и управление на проекти по процедура

BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ” по ОП РЧР 2014-2020г., публикувано на интернет
страницата на Управляващия орган;

- Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и
комуникация 2014-2020, публикуван на интернет страницата на Управляващия орган;

- Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл.57 и чл.91 от
Регламент (ЕС ЕВРАТОМ) № 966/2012г. на Европейския парламент и на Съвета относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета и за спазване принципа на безпристрастност и
независимост при управление на оперативнитв програми, съфинансирани от
Структурните и кохезионния фонд на ЕС;

- Приложимото европейско и национално законодателство.
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2. Предмет на възлагането
Процедурата за определяне на изпълнител e с предмет: «Доставка на материали и
дидактически пособия, предназначени за обученията по практика по професия:
„Организатор на туристическа агентска дейност”, Код 812010, Специалност: „Селски
туризъм” и работно облекло (за двете професии) при изпълнение на Дейност 5: "Предоставяне
на обучения за придобиване на професионална квалификация" по проект BG05M9OP001-1.002-
0062 “За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” по Оперативна
програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд»

3. Технически изисквания
Наименование на стоката Мярка

1
Плоска бояджийска четка с естествен косъм 68 х 65 х 21мм за
блажна боя брой

2 Бояджийска четка със смесен косъм за лазурен лак 75 х 46 x 14мм брой
3 Валяк за боядисване  180мм х 48мм брой
4 Лак за камък - безцветен 1л брой
5 Водоразредим лак за дърво махагон 0.9л брой
6 Лазурен лак с Teflon Орех 0.75л брой
7 Стоманени пирони 3.4 x 60 мм (кутия 2.5кг) брой
8 Гвоздеи / пирони за дърво 1.4х 30 брой
9 Дърводелски чук с метална глава 100g брой

10 Туристически нож – неръждаема стомана брой
11 Трион за дърво 380 мм брой
12 Лазурен лак за дърво 2,5 л. Бор брой
13 Фасаген ултра 15кг/8.5л БЯЛ брой
14 Кофа поцинкована за вода 10л. брой
15 Строителна кофа, 9 л. ПВЦ брой

16
Чифт работни ботуши - ниски. Изработени от PVC, с дължина до
прасеца. Подплата - полиестер. Ходило - PVC. Без защита.

брой

17
Комплект работно облекло, състоящо се две части: пантолон и
тениска (различни номера и различна цветова гама)

брой

18 Чифт работни обувки ( различни номера) брой
19 Чифт работни ръкавици  топени в латекс брой

20 Полиетиленово фолио полупрозрачно ширина  2м/100µ
Кг. или
метър

21 Градински маркуч, 1/2", Армиран, 40 м брой
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4. Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на доставката

4.1.Общата прогнозна стойност на доставката и максимален разполагаем финансов ресурс на
Възложителя е в размер до 4000,00 лв./ четири хиляди лева/ с вкл. ДДС.
4.2. Източник на финансиране: Бюджета на проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За младите хора
на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” по Оперативна програма «Развитие на
човешките ресурси» 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”.
4.3. Условия и начин на плащане: в брой или по банков път за действително извършена
доставка след представяне на оригинална фактура и приемо-предавателни протоколи за всяка
доставка, или след цялостното качествено изпълнение на доставката и след подписването на
приемо – предавателен протокол и издадена от доставчика и одобрена от възложителя фактура.
4.4.Авансово заплащане: не се допуска

ВАЖНО!!
Ценовото предложение трябва да бъде съобразено и да не надвишава прогнозната стойност
и максимален разпологаем финансов ресурс на цялостната доставка.

5. Срок и място на доставка
5.1.Срокът за доставка е по предложение на доставчика, но не по-малко от 5 /пет/ календарни
дни и не по-късно от 31.10.2016г.
5.2. Място на доставка: е гр. Смолян бул. България №31 офис 2.

6. Срок на валидност на офертата:
60 (словом: шестдесет) календарни дни от датата на подаване на офертата

7. Критерий за оценка: най-ниска цена

8. Срок за представяне на офертата: 16.08.2016г., 12.00часа

9. Адрес за представяне на офертата: Фондация „Разпространение на знание и
социални дейности – Авицена“, гр. Смолян бул. България №31, офис 2.

ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА
Председател на УС
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Приложение 1.1

Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

Долуподписаният/-ата _________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на ___________________________________________________________

на _________________________________________________________________, вписано в
(наименование на кандидата)

Регистър Булстат на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код №
_______________________, със седалище и адрес на управление ___________________________

_________________________________________________________________________, - кандидат
в процедура за определяне на изпълнител с предмет: «Доставка на материали и дидактически
пособия, предназначени за обученията по практика по професия: „Организатор на
туристическа агентска дейност”, Код 812010, Специалност: „Селски туризъм” и работно
облекло (за двете професии) при изпълнение на Дейност 5: "Предоставяне на обучения за
придобиване на професионална квалификация" по проект BG05M9OP001-1.002-0062 “За младите
хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” по Оперативна програма «Развитие на
човешките ресурси» 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата
за младежка заетост и Европейския социален фонд»

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
Декларирам, че :

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ реабилитиран(-а) съм (невярното се зачертава) за:
- престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252,

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
- престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета

страна;
2. Не е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за избор на изпълнител, който

не може да бъде отстранен;
3. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени

поръчки (ЗОП);
4. Не е установено, че:

а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
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б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

5. По отношение на представляваният от мен кандидат …………….…… (посочва се
наименованието на кандидата) са налице следните обстоятелства:

- Не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушен чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305
от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;

6. Представляваният от мен кандидат : (ненужното се зачертава)
6.1.Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
или към общината по седалище на бенефициента и към общината по седалището на кандидата,
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която кандидатът е установен, или

6.2.Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
или към общината по седалище на бенефициента и към общината по седалището на кандидата,
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която кандидатът е установен, но - е допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията, или - задължението е по акт, който не е влязъл в сила, или -
размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на
сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

7. Представляваният от мен кандидат:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не е в производство по несъстоятелност;
в) не е в процедура по ликвидация;
г) не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от

Търговския закон;
д) не е преустановил дейността си;
е) не се намира в подобно положение, произтичащо от процедура, сходна на

горепосочените, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

____________ 20_____г. ДЕКЛАРАТОР: _______________
(дата)


