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ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, Ви отправям покана да 

подадете Вашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Избор на експерти по 

три  обособени позиции за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги 

за социално включване в общността или в домашна среда” по проект 

BG05M9OP001-2.002-0012-C001 „С грижа за независим живот на територията на 

община Братя Даскалови”, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз”. 
 

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

  

 Възложител на настоящата обществена поръчка е Община Братя Даскалови. 

 Възлагането на настоящата обществена поръчка е чрез публична покана на 

основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 3, ал. 1, 

т. 1 и при условията на Глава осма „а” от същия закон. 

 

II. ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на експерти по три  

обособени позиции за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда” по проект BG05M9OP001-

2.002-0012-C001 „С грижа за независим живот на територията на община Братя 

Даскалови”, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз”. 

 

Подробно описание на предмета на поръчката е посочено в Техническата 

спецификация, част от настоящата документация. 

 

 Поръчката е разделена на 3 /три/ обособени позиции както следва: 
 

 Обособена позиция № 1 – Психолог; 

 Обособена позиция № 2 – Психолог за извършване на индивидуална и 

групова супервизия; 

 Обособена позиция № 3 – Психолог – сензорна зала; 
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III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за обществена поръчка с предмет: 
 

„Избор на експерти по три  обособени позиции за нуждите на Център за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” 

по проект BG05M9OP001-2.002-0012-C001 „С грижа за независим живот на 

територията на община Братя Даскалови”, Процедура на директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. 

 

 

1. ОПИСАНИЕ: 

 

 Центърът за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 

или в домашна среда ще предоставя интегрирани услуги  за хора с увреждания и хора с 

невъзможност за самообслужване над 65 години на територията на община Братя 

Даскалови. 

 Интегрираните услуги за представителите на целевите групи ще се предоставят в 

отговор на комплексните им потребности, включително и здравни, с цел преодоляването 

на последиците от социалното изключване и бедността.  

 Предоставяните от центъра услуги целят да се подобри качеството на живот на 

лицата с увреждания и на хората с невъзможност за самообслужване над 65 години от 

Община Братя Даскалови, чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно 

упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на 

правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности. 

 

 За Обособена позиция № 1 – Психолог 

 

Психологът ще предоставя психологическа подкрепа и мотивация на 

потребителите на услугите  почасово в Центъра или в домашна среда, според тяхната 

индивидуална потребност. 

Психологическата подкрепа и мотивация се реализира чрез консултиране и 

различни терапевтични дейности и е насочена към възстановяване и поддържане на 
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психическото равновесие, преодоляване на самоизолация от социалния живот, 

вследствие на заболяване и загубване смисъла и желанието за живот. Целта е 

потребителите да се подпомогнат и мотивират да развият собствените си ресурси за 

справяне с обичайни житейски ситуации, да активират желанието си за социални 

контакти и лична реализация.  

Основно предназначение на подкрепата е активното въвличане на 

представителите на целевата група във вземането на важни за тях решения и поставянето 

им в контекста на собствената им социална среда. 

По време на предоставяне на тази услуга ще се изследват цялостната личност на 

потребителя, разпознават се потребностите от допълнителна подкрепа, определят се  

перспективите за неговото развитие и конкретни дейности, насочени към постигане на 

перспективите. 

Работата на психолога започва с печелене на доверие, диагноститциране и 

идентифициране на действителните дефицити и ресурси. Неговата работа е свързана с 

провеждане на индивидуални консултации с потребителите. При необходимост се 

преминава към психо-терапевтични интервенции. Психолога активно работи и с 

родителите/роднините на потребителите. При идентифициране на сходни проблеми 

сформира групи, както за родители/роднини, така и за потребителите /деца или лица/. 

Психологическата подкрепа е основана на ценности като: равнопоставеност, 

уважение, състрадание и съпричастност, взаимно доверие, откритост, активен стремеж 

към сътрудничество. Психологическата подкрепа гарантира на потребителите: 

непрекъсната ангажираност, редовно оценяване на удовлетвореността им от качеството 

им на живот и редовно оценяване на преживяванията им, свързани с предоставяната 

подкрепа 
 

Предвидени са общо 950 часа за психологическа подкрепа на потребителите. 

 

 За Обособена позиция № 2 - Психолог за извършване на индивидуална и 

групова супервизия 
 

 За служителите на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда се осигурява провеждането на 

индивидуална и групова супервизия.  

Психологическата подкрепа за служителите се изразява в консултиране при трудни и 

специфични ситуации, подкрепа и посредничество при разрешаването на конфликти, 

справяне с емоционално натоварване и превенция на професионалното прегряване. 

Нейната цел е изграждането на модел за обективно и емоционално устойчиво 
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професионално поведение, както и поддържане на професионално самочувствие на 

специалистите.  

Груповата супервизия служи за подкрепа; обмен на познания, гледни точки и 

професионален опит; получаване от всеки участник в групата на обратна информация от 

по-широк брой източници; споделяне на преживявания и взаимна емоционална 

подкрепа; придобиване на групов опит в хода на динамиката на груповите отношения. 

Практикува се в групи от по 8-9 човека. 

Индивидуалната супервизия цели да даде възможност на всеки специалист да 

прегледа своята работа; да провери усещанията и чувствата си; да изясни ролите и 

очакавнанията си във връзката си с клиента. Индивидуалната супервизия има същите 

цели като груповата, насочена е към конкретен член на екипа и е конфиденциална. 

Индивидуалните супервизии  са общо 280 часа и ще се предоставят на всеки два 

месеца, с продължителност от един астрономически час за едно лице. 

 Груповите супервизии  са общо 40 часа и ще се провеждат в 4 групи на всеки 4 

месеца, като сесиите ще са с продължителност два астрономически часа на група от 8-9 

души. 

 

 За Обособена позиция № 3 - Психолог – сензорна зала 

 На потребителите на услугите на центъра се предоставя възможност за 

посещаване на сензорна зала за работа с хора с увреждания. 

 В сензорната зала се работи с хора с увреждания с нелеки диагнози – умствена 

изостаналост, хиперактивност, детска церебрална парализа и др. Освен със сензорните 

стимулации кабинетът развива умението на лицата да комуникират чрез диалога с 

психолога,  да  изследват средата  и да придобиват много умения. Продължителността на 

една терапия в залата е от 5 до 20 мин., а след това  пациентът  продължава работа с друг 

специалист, съобразно индивидуалните нужди и така се постига максимален ефект. 

 Предвидени са общо 750 часа 

 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

 За Обособена позиция № 1 - Психолог 
  

 2.1. Психолог – 1 лице; 

 Психолога следва да: 

 2.1.1. притежава висше образование с образователно-квалификационна степен 
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минимум „бакалавър” по „Психология” или еквивалентно; 

 2.1.2. притежава най-малко 1 /една/ година опит като психолог; 

 2.1.3. не е лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване  на 

конфликт на интереси; 

 2.1.4. не е служител на Възложителя. 

 

 

 За Обособена позиция № 2 - Психолог за извършване на индивидуална и 

групова супервизия 
 

 2.2. Психолог за извършване на индивидуална и групова супервизия – 1 лице; 

 Психолога следва да: 

 2.2.1. притежава висше образование с образователно-квалификационна степен 

минимум „бакалавър” по „Психология” или еквивалентно; 

 2.2.2. притежава най-малко 1 /една/ година опит като психолог и/или супервизор 

или релевантен; 

 2.2.3. не е лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване  на 

конфликт на интереси; 

 2.2.4. не е служител на Възложителя. 

 

 За Обособена позиция № 3 - Психолог – сензорна зала 
 

2.3. Психолог – сензорна зала – 1 лице 

Психолога следва да: 

2.3.1. притежава висше образование с образователно-квалификационна степен 

минимум „бакалавър” по „Психология”. 

2.3.2. притежава най-малко 1/една/ година опит като психолог. 

2.3.3. не е лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. 

2.3.4. не е служител на Възложителя 

 

Забележка: В случай, че участникът е юридическо лице или обединение – 

трябва да разполага с психолог – физическо лице, който да отговаря на 

изискванията посочени по-горе за всяка обособена позиция. 

 

 

 

 

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 



 

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

           

 

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя 

Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

7 

 

 

Да бъдат избрани нужните експерти за функциониране на Центъра за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по 

проект: BG05M9OP001-2.002-0012-C001 „С грижа за независим живот на територията на 

община Братя Даскалови”, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз” 

 

 

IV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ И СХЕМА НА 

ПЛАЩАНЕ 

 

1. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  
  

 Прогнозната стойност за изпълнението на поръчката е в размер на 25 250 

/двадесет и пет хиляди двеста и петдесет/ лева без ДДС или 30 300 /тридесет хиляди и 

триста/ лева с ДДС. 

  

 По обособени позиции, както следва: 
 

 Обособена позиция № 1 – Психолог – 11 875 /единадесет хиляди 

осемстотин и седемдесет и пет/ лева без ДДС или 14 250 /четиринадесет 

хиляди двеста и петдесет/ лева с ДДС; 
 

 Обособена позиция № 2 – Психолог за извършване на индивидуална и 

групова супервизия – 4 000 /четири хиляди/ лева без ДДС или 4 800 

/четири хиляди и осемстотин/ лева с ДДС; 
 

 Обособена позиция № 3 – Психолог - сензорна зала – 9 375 /девет хиляди 

триста и седемдесет и пет/ лева без ДДС или 11 250 /единадесет хиляди 

двеста и петдесет/ лева с ДДС; 

 

  

*ВАЖНО! Участниците предложили оферти с по-висока стойност от 

посочената прогнозна цена, ще бъдат отстранени. 

 

 

2. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ 

  

 Финансирането на поръчката е със средства от Министерство на труда и 

социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни 

програми и проекти” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и 



 

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

           

 

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя 

Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

8 

 

договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ номер 

BG05M9OP001-2.002-0012-C001. 

 

 

3. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ 

 

 3.1. За Обособена позиция № 1 – Психолог  
  

 Възложителят заплаща по сметката на участникът избран за изпълнител 

възнаграждение, съгласно ценовото му предложение, чрез банков превод в български 

лева. Плащането се извършва в срок до 10 работни дни, след приемане на работата, чрез 

предоставяне на отчетен доклад на Възложителя. 

Единичната цена за извършване на услугата е фиксирана и не подлежи на 

завишаване за срока на действие на договора. Единичната цена следва да бъде 

определена на почасова ставка, която не надвишава 12,50 лв. без ДДС (обща сума 

включваща лични осигуровки и дължим данък за договор на услугата) съгласно 

методологията за регламентиране на възнагражденията по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” и да включва всички разходи по предоставяне на 

услугата. 

 

 

3.2. За Обособена позиция № 2 - Психолог за извършване на индивидуална и групова 

супервизия  

 Възложителят заплаща по сметката на участникът избран за изпълнител 

възнаграждение, съгласно ценовото му предложение, чрез банков превод в български 

лева. Плащането се извършва в срок до 10 работни дни, след приемане на работата, чрез 

предоставяне на отчетен доклад на Възложителя. 

 Единичната цена за извършване на услугата е фиксирана и не подлежи на 

завишаване за срока на действие на договора. Единичната цена следва да бъде 

определена на почасова ставка, която не надвишава 12,50 лв. без ДДС (обща сума 

включваща лични осигуровки и дължим данък за договор на услугата) съгласно 

методологията за регламентиране на възнагражденията по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” и да включва всички разходи по предоставяне на 

услугата. 

 

3.3. За Обособена позиция № 3 - Психолог – сензорна зала 

 

Възложителят заплаща по сметката на участникът избран за изпълнител възнаграждение, 
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съгласно ценовото му предложение, чрез банков превод в български лева. Плащането се 

извършва в срок до 10 работни дни, след приемане на работата, чрез предоставяне на 

отчетен доклад на Възложителя. 

 Единичната цена за извършване на услугата е фиксирана и не подлежи на 

завишаване за срока на действие на договора. Единичната цена следва да бъде 

определена на почасова ставка, която не надвишава 12,50 лв. без ДДС (обща сума 

включваща лични осигуровки и дължим данък за договор на услугата) съгласно 

Методологията за регламентиране на възнагражденията по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” и да включва всички разходи по предоставяне на 

услугата. 

 

 

V. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Срок на изпълнение – срокът за изпълнение на поръчката е до 10.10.2017 г, считано 

от датата на подписване на договора. 

 

2. Място на изпълнение – Република България, община Братя Даскалови, с. Оризово, 

ул. „Гено Николов” № 35. 

 

 

VI. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ 

 

Всеки участник в обществената поръчка има право да предостави само една оферта за 

всяка отделна обособена позиция. Варианти не се допускат. 

 

 

VII. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

Поръчката е разделена на 3 /три/ обособени позиции както следва: 
 

 Обособена позиция № 1 – Психолог; 

 Обособена позиция № 2 – Психолог за извършване на индивидуална и 

групова супервизия; 

 Обособена позиция № 3 – Психолог – сензорна зала; 

 

Всеки участник може да участва по една или повече обособени позиции. 

 

VIII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

 



 

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

           

 

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя 

Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

10 

 

Срокът на валидност на офертите е 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния 

срок за получаване на офертите. 

 

*ВАЖНО! Участниците представили по-кратък срок на валидност на офертата 

ще бъдат отстранени. 

 

 

IX. РАЗХОДИ ПО УЧАСТИЕ 

 

Разходите за изготвянето на офертите са за сметка на участниците. Спрямо Възложителя 

участниците не могат да предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени 

по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или 

провеждането на публичната покана. 

 

 

X. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ОФЕРТИТЕ 

 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

  

1.1. Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.  

1.2. Участникът е длъжен да съблюдава сроковете и условията, посочени в 

публичната покана и настоящата документацията за участие в обществената поръчка.  

1.3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 

Участника.  

1.4. Участникът се представлява от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП за 

съответното юридическо лице или от изрично упълномощени лица. Участникът да 

отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки 

  

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

За обособена позиция № 1: 

Психолог – 1 лице; 

 Психолога следва да: 

 притежава висше образование с образователно-квалификационна 

степен минимум „бакалавър” по „Психология” или еквивалентно; 

 притежава най-малко 1 /една/ година опит като психолог; 

 не е лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване  на конфликт на интереси; 
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 не е служител на Възложителя. 

 

За Обособена позиция № 2: 

Психолог за извършване на индивидуална и групова супервизия – 1 лице; 

 Психолога следва да: 

 притежава висше образование с образователно-квалификационна 

степен минимум „бакалавър” по „Психология” или еквивалентно; 

 притежава най-малко 1 /една/ година опит като супервизор или 

релевантен; 

 не е лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване  на конфликт на интереси; 

 не е служител на Възложителя. 

 

За Обособена позиция № 3: 
 

Психолог – сензорна зала – 1 лице 

Психолога следва да: 

 притежава висше образование с образователно-квалификационна 

степен минимум „бакалавър” по „Психология”. 

 притежава най-малко 1/една/ година опит като психолог. 

 не е лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

 не е служител на Възложителя 

 

ДОКУМЕНТИ, С КОИТО СЕ ДОКАЗВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МИНИМАЛНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ по всяка една обособена позиция: 

 Копие от дипломи за завършена степен на образование и придобита 

квалификация, сертификати, свидетелства и удостоверения за 

професионална квалификация; 

 Копие от трудови книжки, копие от трудови или граждански договори или 

др. документи доказващи професионалния опит на кандидата. 

 

 

Важно! За кандидати юридически лица: 

При кандидат юридическо лице, същото трябва да представи в офертата си: 

 Списък, в който се посочва образованието, професионалната квалификация и 

професионалния опит на физическото лице, което ще изпълнява поръчката – по 

образец № 6 
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  Декларация за ангажираност на съответния психолог по поръчката - Образец № 

6.1; 

 

Към декларацията се прилагат документи доказващи минималните изисквания за 

изпълнение на поръчката по отношение на образование и професионален опит. 

 

3. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

За всички обособени позиции критерият за възлагане определен от Възложителя е 

“най-ниска цена”.  

Сравнение ще бъде извършено между предложените от участниците цени за 

изпълнение на обществената поръчка по всяка една обособена позиция поотделно.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че цените на две или повече оферти са равни, 

длъжностните лица провеждат публично жребий за определяне на изпълнител 

между класираните на първо място оферти. 

 

4. СЪФЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

 В офертата си участника представя следните документи: 

 2.1. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от 

Участника - Образец № 1; 

 2.2. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 2; 

 2.3. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не 

е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в 

обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение 

или договор. 

 Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

 2.3.1. Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и 

поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 

 2.3.2. Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде 

изпълнена; 

 Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на 

обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи 

изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по 

настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на 

клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или 

друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора 

за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на 

обществената поръчка. 

 Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява 
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участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият. 

 3.4. Техническо предложение - Образец № 3; 

 3.5. Ценово предложение - Образец № 4; 

 3.6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до         

б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към 

настоящата документация Образец № 5, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

 3.7. За кандидати юридически лица: 

 3.7.1. Списък, в който се посочва образованието, професионалната квалификация 

и професионалния опит на физическото лице, което ще изпълнява поръчката - Образец 

№ 6; 

 3.7.2. Декларация за ангажираност на съответния психолог по поръчката - 

Образец № 6.1; 

3.8. За кандидати физически лица: 

3.8.1. Декларация за образование и професионален опит на участника - Образец 

№ 6.2; 

 3.9. Декларация за участие на подизпълнител при изпълнение на поръчката - 

Образец № 8 ; 

 Когато участникът е физическо лице не се прилага/т документ/и по т. 3.7. 

 3.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 7; 

 3.11. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в 

случай, че няма/т представителни функции. 

   

 Забележка:  

 Към документацията са приложени: 

 -  Проект на договор (за физически лица) - Образец № 9.1 (за обособена 

позиция 1), Образец № 9.2 (за обособена позиция 2), Образец № 9.3 (за обособена 

позиция 3); 

 -  Проект на договор (за юридически лица) - Образец № 10.1 (за обособена 

позиция 1), Образец № 10.2 (за обособена позиция 2), Образец № 10.3 (за обособена 

позиция 3) които са само за сведение на участниците и не се изисква да бъдат 

прилагани към офертата. 

 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях 

се представят документи по т. 3.6. 

 Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е 

юридическо лице се представят документи по т. 3 спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, 

от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от 

участниците в обединението. 

 Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с 

изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите 

на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от 
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възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя 

доказателства, че при 

изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

 Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани 

предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 

  

 

XI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, МЯСТО И СРОК НА 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, МЯСТО И ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА 
 

1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва 

да съответства напълно на изискванията на Закона и указанията от настоящата покана. 

2. Всеки участник подава оферта в един оригинал на хартиен носител, която 

задължително трябва да включва пълния обем на поръчката, а не само част. Всеки 

участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции.  

 3. Офертата следва да бъде представена на адрес: Община Братя Даскалови,          

с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55, преди часа и датата, посочени в 

публичната покана, като срок за представяне на офертите. При подаване на офертата и 

приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване, и 

посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава 

документ.  

4. Ако участникът изпраща офертата си чрез препоръчана поща или куриерска 

служба, разходите 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 срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е 

за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 

адреса и в срока определен от него.  

5. Офертата се представя в един запечатан непрозрачен плик от участника лично 

или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва името и 

адреса на Възложителя, “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, за която 

кандидатства и обособената позиция, наименованието на участника, адрес и лице за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.  

5.1. Образец на плик: 
 

 

ДО 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 
 

Оферта 

за участие в обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: 

 „Избор на експерти по три  обособени позиции за нуждите на Център за почасово 



 

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

           

 

-------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя 

Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
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предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по 

проект BG05M9OP001-2.002-0012-C001 „С грижа за независим живот на територията 

на община Братя Даскалови”, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз” 

За обособена позиция № …………… 

наименование на участника 

адрес и лице за кореспонденция 

телефон, факс и електронен адрес 

 

6. Всички документи, на езици различни от български, се представят и в превод на 

български език, с изключение на документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които се 

представят в официален превод на български език по смисъла на §1, т.16а от ДР ЗОП. 

7. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се 

представят в копие и към него няма поставени допълнителни изисквания, за такъв 

документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текста “Вярно 

с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия 

участника и положен печат /ако разполага с такъв/. В случаите, в които участникът е 

обединение, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде 

положен печат на един от партньорите в обединението. 

8. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в 

тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по 

представените образци, Възложителят отстранява участника от настоящата 

обществена поръчка, поради несъответствие на офертата с изискванията на  

поканата за участие. 

9. Оферта, която не отговаря на изискванията за участие или в нея липсват 

един или няколко от изисканите от Възложителя документи, се отхвърля и не се 

разглежда.  

10. Място за отваряне на офертите – административната сграда на община Братя 

Даскалови, ет. 2, малка заседателна зала, находяща се в село Братя Даскалови на ул. 

„Септемврийци” № 55. Отварянето на офертите е публично и на него могат да 

присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при 

спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

Конкретната дата и час на отваряне на офертите са посочени в публичната покана.  


