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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: [К2-2-00021/05.04.2017 г.] 

  

Възложител: Национален институт за помирение и арбитраж 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 3489 

Адрес: гр. София 1618, кв. „Овча купел“, ул.“Боряна“ № 59, бл.215А, ет.1, ап.1 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Михаил Михайлов 
Телефон: 02/4253772 
E-mail: m.mihailov@nipa 

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: “Oсигуряването на логистика при провеждането на мероприятия 
(работни срещи, заключителна конференция и посещение в Швейцария) по проект: 
„Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и 
служителите”, компонент 2 „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка” в 
рамките на Тематичен фонд „Партньорство и експерти“ на Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество” 
  
Кратко описание: Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за осигуряването на 
логистика при провеждането на мероприятия (работни срещи, заключителна конференция и 
посещение в Швейцария) по проект: „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на 
условията на труд на работниците и служителите”, компонент 2 „Подобряване на нормативната 
уредба на правото на стачка” в рамките на Тематичен фонд „Партньорство и експерти“ на 
Българо-швейцарската програма за сътрудничество. 
 
В обхвата на поръчката са включени 5 /пет/ дейности, както следва: 
1. Дейност 1 - Организиране и провеждане на двудневна работна среща за обсъждане на доклад 
за състоянието на нормативната уредба на правото на стачкa; минимум 25, максимум 30 бр. 
участника; 
2. Дейност 2 - Организиране и провеждане на петдневно работно посещение в Швейцария; 10 
бр. участници;  
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3. Дейност 3 - Организиране и провеждане на двудневна работна среща за обсъждане на 
приложението на опита на Швейцария; минимум 25, максимум 30 бр. участника; 
4. Дейност 4 – Организиране и провеждане на междинна работна среща за обсъждане на 
предложенията за подобряване на нормативната уредба на правото на стачкa; минимум 25, 
максимум 30 бр. участника; 
5. Дейност 5 - Организиране и провеждане на заключителна конференция;  минимум 50, 
максимум 55 бр. участника, с включено и хотелско настаняване за минимум 5, максимум 10 
участника;  
 
Дейностите, предмет на обществената поръчка, следва да се изпълняват  в съответствие с 
изискванията на настоящата документация, Техническа спецификация – раздел II, при спазване 
на изискванията на действащото общностно и национално законодателство и изискванията на 
Българо-швейцарската програма за сътрудничество.  
 
Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на сключване на договора с 
избрания изпълнител и продължава до изтичане срока на споразумението за финансиране на 
проекта: „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците 
и служителите”, компонент 2 - „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка” и 
при приключване на заложените в проекта дейности, в т.ч. и в случай на допуснато удължаване 
срока за изпълнение на дейностите, заложени в проекта, но не по-късно от 31.12.2017 г. 
 
Възложителят ще заплаща стойността на действително изпълнените и приети услуги за всяко 
събитие, по единични цени, за реален брой участници, но не повече от оферираните от участника 
стойност за съответното събитие, в срок дo 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне на 
изискуемите документи, посочени в договора, по банков път по сметка на Изпълнителя. 
  
Място на извършване: Местоизпълнението на отделните дейности е както следва: 
- Дейност 1, Дейност 3 и Дейност 4 – територията на Република България – населено място до 
200 км. от гр.София; 
- Дейност 2 – територията на Конфедерация Швейцария, гр. Берн;  
- Дейност 5 – територията на Република България, гр. София. 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 53 976 лв. без ДДС 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [x] 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.: 
1.В събирането на оферти с обява може да участва всяко българско или чуждестранно физическо 
или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, предвидени в 
Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за 
участие. 
2. Участниците – юридически лица се представляват от законните си представители или от лица, 
специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено 
пълномощно.  
3. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е юридическо лице, се 
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представя копие на документ, от който е видно правното основание за създаване на 
обединението, а когато в документа не е посочено лицето, което представлява обединението - и 
документ, подписан от участниците в обединението, в който се посочва представляващият. 
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да 
представят оферта.  
           При участие на обединения задължително в акта за създаване на обединението трябва да 
бъде посочена следната информация: 
-права и задължения на участниците в обединението; 
-разпределение на отговорността между членовете на обединението; 
-дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението; 
-определяне на партньор, който ще представлява обединението (може да бъде направено и в 
отделен/обособен документ); 
-уговорена солидарна отговорност между членовете на обединението; 
 
         Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 
         Когато не е приложено копие на акта за създаване на обединение или е приложен акт, но 
липсва изискуемото съдържание или съставът на обединението се е променил след подаването 
на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и 
офертата му няма да бъде разгледана. 
         При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 
подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 
4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
участник, не може да подава самостоятелно оферта. 
5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може 
да участва само в едно обединение. 
6. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не 
могат да бъдат самостоятелни участници във възлагането. 
7. Всеки участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка има право да представи 
само една оферта. 
 
Изисквания за личното състояние: 1.Възложителят отстранява от участие в процедурата 
участник, за когото е налице някое от следните основания за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 
1, т. 1-5 и т.7 от ЗОП, а именно: 
 
1.1е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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;  
1.2.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на 
тези, посочени по-горе, в друга държава - членка или трета страна;  
1.3.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 седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 
1.4.е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
1.5.е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор или не е 
предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор 
1.6.е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
 
Основанията по т. 1.1 и 1.2 и 1.6 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете 
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на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при вземането на решения от тези органи. 
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване по чл.54, 
ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП – образец № 3 и образец № 4; 
 
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи 
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието 
на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл. 56 от ЗОП. 
 
2. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка 
участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и 
на контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което 
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при 
наличие на изключенията по смисъла на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (изм. и доп. ДВ. бр.48 от 24 
Юни 2016 г.). Участникът декларира това обстоятелството с декларация по образец № 5. 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът трябва да 
притежава валидно удостоверение за регистрация по чл. 61, ал. 4 от Закона за туризма за 
осъществяване на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност. Изискването се 
въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка и е съобразено 
с предмета на поръчката, с нейния обем и комплексност. 
  
За удостоверяване съответствието си с поставеното изискване участникът декларира съответните 
обстоятелства, като посочва необходимата информация за удостоверението, което притежава 
(номер, издател) в декларация по образец  (Образец № 9), респ. за публичните регистри, в които 
се съдържа посочената информация (когато е приложимо). 
 
При сключване на договора участникът представя копие от документа, удостоверяващ правото 
му да извършва туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност - валидно 
удостоверение за регистрация по чл. 61, ал. 4 от Закона за туризма за съответната дейност. 
  
Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания относно 
икономическото и финансовото състояние на участниците в настоящата поръчка. 
  
Технически и професионални способности: Участникът трябва да е изпълнил най-малко две 
дейности (услуги), с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Изискването се въвежда с 
цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на 
изпълнител с опит в предоставянето на услуги от областта на предмета на поръчката. 
 
За „идентични или сходни с предмета на поръчката услуги“ се приемат: дейности, свързани с 
цялостно организиране и провеждане на обучения и/или семинари и/или конференции и/или 
информационни дни и/или кръгли маси и/или работни срещи и/или мероприятия и/или коктейли 
и/или форуми и/или други еквивалентни мероприятия за минимум 30 участника.   
 
За удостоверяване съответствието си с поставеното изискване участникът декларира съответните 
обстоятелства, като посочва необходимата информация за изпълнените услуги с посочване на 
предмета, стойностите, датите и получателите на услугите - съгласно Образец № 10. 
 
При сключване на договора участникът представя списък на услугите, идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, с посочване на 
стойностите,  датите и получателите на услугите заедно с доказателства за извършените услуги. 
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Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[] 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 

Критерий за възлагане: 

[x] 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: КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ (КП)                                          Тежест: [ 50% ] 
Показателят включва оценка на: 
- Професионалната компетентност на персонала, на който ще бъде възложено 
изпълнението на поръчката, доколкото ангажираният с изпълнението на поръчката 
персонал ще окаже съществено влияние върху цялостното изпълнение на поръчката  – П1; 
- Предложената от участника категоризация на хотели и прилежащи към тях заведения за 
хранене за Дейност 1, Дейност 3 и Дейност 4, доколкото предложения, които надграждат 
минимално заложените изисквания на възложителя, цялостно ще подобрят качеството на 
услугата – П2; 
- Предложената от участника категоризация на хотели и прилежащи към тях заведения за 
хранене за Дейност 5, доколкото предложения, които надграждат минимално заложените 
изисквания на възложителя, цялостно ще подобрят качеството на услугата – П3; 
КП = П1 + П2+ П3 
Максималната възможна стойност на КП е 100 точки! 
 
Име: ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП)                                           Тежест: [ 50% ] 
Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната 
формула: 
 
ФП = (Цmin / Цi) х 100 = ...... ( брой точки ) 
Цmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката 
Цi – представлява цената, предложена от i - тия  участник 
 
Максималната стойност на ТП е 100 точки! 
 
Определяне на комплексна оценка: 
КО = КП x 50% + ФП x 50% 
 
Максималната възможна стойност на КО е 100 точки! 
 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [18/04/2017 г. ]                      Час: (чч:мм) [17:00 ч.] 
  
Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [18/10/2017 г.]                       Час: (чч:мм) [17:00 ч.] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
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Дата: (дд/мм/гггг) [19/04/2017 г.]                         Час: (чч:мм) [11:00 ч.]  
  
Място на отваряне на офертите: гр. София 1618, кв. „Овча купел“, ул. „Боряна“ № 59, бл.215А, 
ет.1, ап.1; 
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците 
в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване. 
  

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: Обществената поръчка се провежда в 
изпълнение на част от дейностите по проект: „Насърчаване на социалния диалог и подобряване 
на условията на труд на работниците и служителите” - Споразумение № PEF 0001/26.11.2012 г., 
компонент 2 - „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка” - Допълнително 
споразумение от 11.11.2016 г. към Споразумение № PEF 0001/26.11.2012 г., финансиран по 
Тематичен фонд „Партньорство и експерти“ на Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество.  
  

Друга информация (когато е приложимо):  
1. За участие при възлагането на настоящата обществена поръчка участникът подготвя и 
представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на възложителя. 
Офертата се изготвя по приложените към обявата образци. Офертата се подава на български 
език, на хартиен носител.  
2. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. София 1618, кв. „Овча купел“,  ул. „Боряна“ 
№ 59, бл.215А, ет.1, ап.1,  преди датата и часа,  посочени в обявата като краен срок за подаване 
на офертите. 
3. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника,  лично или от 
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка или чрез куриерска служба. Не се приема оферта, която е представена в прозрачна, 
незапечатана или с нарушена цялост опаковка. Такава оферта незабавно се връща на участника и 
това се отбелязва в регистъра на Възложителя. 
4. Върху опаковката участникът записва “Оферта”, посочват се наименованието на 
поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по 
възможност - факс и електронен адрес. 
 
В опаковката с офертата трябва да се съдържат следните документи:  
1. Представяне на участника – Образец № 1; 
2. Опис на представените документи – Образец № 2; 
3. Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - образец № 3. 
4. Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП - образец № 4.  
5. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност - когато участникът се позовава 
на такива 
6. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици от участник/подизпълнител – Образец № 5. 
7. Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, 
включени в обединението, в който задължително е посочен  представляващ (само когато 
участникът е обединение, което не е юридическо лице), съдържащ следната информация във 
връзка с конкретната обществена поръчка:  
а/ правата и задълженията на участниците в обединението;  



6/ pa:npe4e,rreHHero Ha orroBopHocrra MexA)' qneHoBere Ha o6eAaueHuero;
s/ AeiluocruTe, KoHTo ure H3[bnHflBa BceKu qreH Ha o6eAuHeuuero:
r/ onpe4e,raHe ua [aprHsop, rcoiiro qe flpelcTaersea o6eAuHeHuero (uoxe 4a 6r4e HalpaBet'ro H B

orAe,reu/o6oco6es 4orcyueur):
g/ yronopeHa conHAapHa orr-oBopHocr r'{e)r(Ay qreHoBere sa o6e.qnueHHero

B. flerurapaqLlr 3a rvrrca Ha cBbp3allocr - O6pa:eu ]\c 6;

9. [ex,rapaqnfl 3a yAocroBeprBaHe Ha o6crorreJrcrBa ro q,r. 66. ar. 1 or 3ofl - O6pa:eu ]'{b 7;

10. [ex,raparru, 3a c'r,r,'racHe 3a yqacrHe Karo rtoAu3ttr,]'THHTeJI - O6pa:eq J\l B;

I I . flerc,rapaqr]q 3a cborBercrBae c H3HCKBaHVflTa ua q,r.61 or 3axoua 3a rypu3Ma - o6pa:eq J\|l 9.

12. leuapauafl or yqacrHaKa, rre e H3r'b,rrHHn NTHHHMyM ABe 4efiuocln (yc,rryrri) c rpeAN{er n o6eu,

HAeHTHqHTi Hnn cxoAHr4 c re3n Ha [opr,LrKara 3a nocneAHHTe 3 (rpu) ToAHHH or rarara Ha noAaBaHe Ha

o(reprara 3a yqacrr.re - o6pa:eq .}(b 10.
.l 
3. Texun.recKo npeAnoxeHue 3a H3nb,rrHeHue Ha [opttlKara - no o6pa:eq ]{e I l, BruIroqBauro:

- {oxyrueHT 3a y[bnHoMoulaBaHe, Koraro Jrr]rrero, Koero noAaBa o$eprara, He e 3aKoHHHflT

[peIcTaBHTen Ha yqacrHuKa;
- flpeg,roxeHne 3a H3rru,!.rHeHue Ha nopbLrKara B c'borBercrBxe c rexHHqecKHTe cllequ$uxaqnu u
H3rlCKBaHHtTa Ha Bb3nO)l(HTe,'lt.

- flexlapaqrlfl 3a cbrJracue c KJray3HTe Ha npunox(eHll [poeKT Ha AoroBop;
- .{er,rapaqu, 3a cpoKa Ha BanuAHocr Ha o(reprara;
- flerc-napar1Hfl, qe npH H3rorBqHe Ha o$eprara ca cna3eHn 3a.q'r,rxeHlrflTa, cBbp3aHH c Aar{bun [r

ocHtypoBKH, ofra3BaHe Ha oKor.rHara cpeAa, 3aKpHna Ha 3aerocTTa u ycnoBuflTa Ha rpy.q, Kolaro e

tIpHno)Kr,lMo,

- Apyra uH$opuaqun ulatu AoKyMerrra, H3r{cKaHu or B:b3Jro?r(HTe,rrfl, Koraro roBa ce Hanara or
npeAMera Ha IIopr,qKaTa.
14. flerc,rapauur 3a xoH(tn4euqnaJrHocr (npe4crae.a ce no npeqeHKa Ha yuacrHuxa) - O6pa:eu l\! 12;

i 5. IJeuono rpernox(eHr.re - O6pa:eu Is 13;

I{eHoeoro npeAno)rieHHe ce [ocraBq B orAeneH,3a[eqaraH Henpo3paqeH rlJIHK c HaATIHC,,Ilpe4,raraHa

ueHoBH napauerpu".
l4:erH rrJruKa c HarnHC ,,flpeglaraHa ueHoBr.{ napauerpu" ne rpr6sa Aa e [ocor]eHa HHKaKBa

HH$opruaqns orHocHo rreHara.
Yuacrultqu, KorlTo no KaKbBTo v la e HaqHH ca BlcrlrcrluJla HrKr,Ae r o$eprara cH u3BbH flilr4Ka

,,Ilpe4.naraut,t ueHoBH napauerpu" ereMeHTH, cBr,p3aHH c rrpelnaraHara I-leHa luru gacru or net/, u1e

6r4ar orcrpaHeHn or yr{acrue B rrpoueAypara.
He ce 4onycKar rrpor\,reHrr, Ll3TpvBaHe lrJlu AonbnBalte Ha o6pa:eqa.

Br,sror(Hrenrr rrpeAocraBfl rrr,JreH ny6nuueu AocrT,fr no eneKTpoHeH [br 4o o6lnata, TexHHqecKhre

cnequ$urcaquu H yKa3aH:l.flTa3a yqacrue, Karo ru ny6laxyea Ha llpo$una Ha KynyBarla Ha cneAHu.fl

enerrpoHeH arpec : http : //www. nipa. b g/?q:b g/nodei 79 I

,{ara na Hacroq[Iara o6sna

flara: (dd/nn/zzez) 0510412017 r.
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BrsroxIlrefl
Tpure rrMena: Bragzuup feopruen BosAxl4es

,{nrxrnocr: flupexrop Ha HaquoHaJIeH I{HcrpITyr 3a rIoM[IpeHI,Ie
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