
Приложение към П)блична покана с № 9027943 на АОП от 07.04.2014г. 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: 

„Изработване на рекламни плоскости (билбордове и двустранни съоръжения -
сити лайтове) и организиране на поставянето им в градовете Пловдив, Хасково, 
Кърджали и Габрово 

1. Срок на изпъ.1не11ие - м.април 2014г. - м.септември 2014г.: 
11. У слугата предмет на поръчката включва изработването на рекламни плоскости 
(билбордове) в Пловдив (40-45 бр). Хасково (8-1 О бр). Кърджали (5 бр) и Габрово (5 
бр), като за Пловдив са необходими и 17бр. двустранни съоръжения и наем на 
мрежа/места върху които да се разположат рекламните плоскости. с печат по проект на 
,.Ситигаз България·· ЕАД. 

111. Изисквания към изпълнението: 
Участниците следва да разполагат със собствена и/или наета мрежа с рекламни 
съоръжения разположени на натоварени градски булеварди. пешеходни зони, 
търговски центрове - молове и възлови кръстовища в градовете Пловдив, Хасково, 
Габрово и Кърджали. в т.ч. да разполагат с реюамни съоръжения формат пиза 4х3м. и 
двустранни съоръжения - сити лайтове 1.20х 1.80м. като посочените обстоятелства се 
доказват с представянето на справка - декларация за съществуващото положение и/или 
друг документ по преценка на участника, но приемлив за Възложителя. Участниците 
следва да разполагат с техника, необходима за изпълнението на обекта на поръчката, за 
доказването на което се изисква представянето на справка - декларация за собствената 
и/или наета техника. 

Плащането на услугата. включена в предмета на поръчката се извършва ежемесечно в 
срок до 15 (петнадесет) дни от по.1учаването на фактура, оформена, съгласно 

изискванията на ЗЩJ;С. 

IV. Изисквания към офертата 
Оферта могат да подават всички заинтересовани лица. които отговарят на 
предварително обявените условия от Възложите.1я. като всеки участник може да подаде 
само една оферта за участие. която обхваща целия обем на поръчката. Не се допуска 
представянето на варианти на офертата. 
Всички документи представени с офертата следва да са на български език или да са 
придружени с официален превод. да са подписани и/или заверени от лицето/-ата 
представляващо/-и участника. съгласно удостоверението за актуално състояние или 
негов/техен упълномощен представител. с изрично пълномощно (нотариална заверка не 
е необходима). 
Не се допуска упълномощения представител на участника да подписва декларациите по 
чл. 4 7. ал.1, 2 и 5 от ЗОП или други от името на представляващия/-ите. 

Всяка офертата следва да има минимално съдържание. съгласно чл.101в от ЗОП. а 
именно: 
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1. Оферта за участие (по образец). която следва да съдържа предложение за 
изпълнение, съобразено с изискванията на Възложителя посочени в публичната покана 
и подписана от представляващия участник; 

2. Заверено копие от документа за регистраuия или единен идентификационен 
код /ЕИК/, съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е 
юридическо лице или едноличен търговец и копие от документа за самоличност, когато 
участникът е физическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице. съгласно 
националното му законодателство; 

3. Декларация по чл. 47. ал. 1. 2 и 5 от ЗОП: 
4. Справка - декларация съдържаща данни за разгърната рек;�амна мрежа па 

участника. обхващаща градовете Пловдив, Хасково. Габрово и Кърджали (допуска се 
прилагане на схема или пътна карта); 

5. Справка - декларация за собствената и/или наета техника необходима за 
изпълнението на поръчката: 

6. Отделен, запечатан. непрозрачен плик с надпис ,.Предлагана цена'', в който се 
поставя ценовата оферта на участника. изготвена по образец на Възложителя, 
включваща предлагана цена - единична стойност в лева, без ДЦС за наем и печат на 
рекламни съоръжения формат пиза 4х3м. и двустранни съоръжения - сити лайтове 
1.20х 1.80м. обща стойност на офертата. срок и начин на плащане. срок на валидност на 
офертата не по-малко от 30 (тридесет календарни дни). Предлаганата от участника uена 
трябва да е посочена в български лева. да съдържа единични uени за предлаганите 
услуги (печат и наем) и обща стойност. 
Посочените от участника цени следва да са актуални към датата на подаване на 
офертата в лева без ДЦС, да са изписани освен с uифри и с думи, като при 
несъответствие между двете стойности ще се взема под внимание стойността изписана 
с думи. 

7. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на 
поръчката, ако се предвиждат такива. и делът на тяхното участие в процедурата, в т.ч. 
и: 

• Деклараuия за участие на подизпълнител: 
• Декларация за съгласие от подизпълнител. 

8. Административни сведения за участника - по образец; 
9. Списък на съдържащи 1е се в офертата документи - подписан от участника. 

При участници обединения да се представи документ, подписан от лицата в 
обединението. в който задължително се посочва представляващия. Като минимум 
споразумението/договора за създаване на обединение следва да съдържа клаузи, които 
да гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по 
закон за изпълнението на договора и, че всички членове на обединението са задължени 
да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 
Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 
обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В 
споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат 
никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. 
Споразумението за създаване на обединение - оригинал или нотариално заверен препис 
задължително да се прилага към офертата на участника. 

При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от възложителя условия и да използва предоставените от него образци. 
Всички разходи свързани с подготовката на офертата са за сметка на участника. 
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Не се изисква представянето на гаранция за участие и не се изисква заплащането на 

документи, свързани с подготовката на оферти от страна на участниците. Всички 

документи необходими за подготовка на оферти, в т.ч. и публичната покана 

публикувана в регистъра на Агенцията за обществени поръчки да се публикуват на 

интернет страницата на «Ситигаз България» ЕАД. секция «профил на купувача» и да се 

предостави пълен достъп до тях. 

Всяка оферта да се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчно писмо (куриер) 

с обратна разписка, като при последното участника следва да съобрази посочения в 

публичната покана срок за получаване на оферти и времето необходимо за пристигане 

на офертата по пощата или с куриер. Оферти, пуснати по пощата преди изтичане на 

срока за подаване на оферти, но пристигнали и получени от Възложителя след 

посочения в поканата срок за получаване на оферти не се отварят и се връщат 

незабавно на подателят им. 
Върху общия плик с офертата. участникът посочва своето наименование. адрес за 

кореспонденция. телефон и факс, електронен адрес, както и следните означения: за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с 

предмет: „Изработване на рекламни плоскости (билбордове и двустранни 

съоръжения - сити лайтове) и организиране на поставянето им в градовете 

Пловдив, Хасково, Кърджали и Габрово". 

V. Изисквания към документите съдържащи се в офертата и представяни от 
участника 
Всички копия на документи. съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени с 

гриф .. Вярно с оригинала··. подпис на лицето представляващо участника и/или негов/-и 

упълномощен/-и представител/-и и свеж печат. 
До разглеждане и класиране да се допускат СЭ.\Ю офертите, които отговарят на 
минималните задължителни изисквания и условия на Възложителя, съобразно 
настоящата заповед и посочени в публичната покана. 

VI. Критерий за възлагане 

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва по критерии „най-ниска 
цена". За „най-ниска цена" се приема офертата, чиято обща стойност (включваща печат 
и наем) е най-ниска, като класирането се извършва в низходящ ред и на първо място се 
класира офертата на участника предложил най-ниска обща цена. В случай, че общата 
стойност на застрахователните премии по всички видове застраховки на две или повече 
оферти са равни, то при класирането им се прилагат правилата на чл. 71, ал. 4 и 5 от 
ЗОП. 

VII. Участникът избран за Изпълнител е длъжен най-късно при подписване на договора 
за възлагане на обществената поръчка да представи Удостоверение за актуално 
състояние и документ издаден от компетентен орган за липса на обстоятелства по чл.47 
ал.1 т.1 от ЗОП. 

IX. Разглеждането на офертите ще се извърши по реда на тяхното постъпване, като се 
отворят всички пликове. ако има няколко, и се подпише плика/-овете с ценовото/-ите 
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предложение/-я на участниuите от всички длъжностни лица определени от Възложителя 
за разглеждане и класиране на представените оферти. 
До оuенка и класиране се допускат офертите, които съдържат всички изискуеми 
документи, съгласно посоченото в поканата публикувана на електронната страниuа на 
АОП. 

Х. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКАТА: Пламен Василев -
Търговски директор на .,Ситигаз България" ЕАД, гр. София - ул. ,,Адам Миuкевич" №4, 
тел: 02/925 94 95, e-mail: sofia@citygas.bg 

Неразделна част от настоящите указания са приложените образuи на документи. 
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