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ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ  ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 

 

РАЗДЕЛ І:  ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 
 
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 
 
Официално наименование: Сдружение Конфедерация на независимите 
синдикати в България 
Адрес: пл. „Македония” № 1 
Град: София Пощенски код: 

1040 
Държава: Р.България 

За контакти: 
Лице/а за контакт: Юлия Симеонова 

Телефон: 4010472 

Електронна поща: ysimeonovа@citub.net Факс: 9885969 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) www.citub.net 
 
Допълнителна информация може да бъде получена на: 
                                             √Съгласно 1.1) 
                                              Друго: моля, попълнете Приложение А.I 
Пояснителен документ и документация за участие (спецификации и допълнителни 
документи) могат да бъдат получени на: 
                                             √Съгласно 1.1) 
                                              Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ 
Оферти или заявления трябва да бъдат изпратени на: 
                                             √Съгласно 1.1) 
                                              Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ 
 
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 
 

 търговско дружество, с изключение на 
чл. 7, т. 5 и 6 от ЗОП или обединение от 
търговски дружества 

 друго (моля, уточнете):  
√юридическо лице с нестопанска цел 
/Синдикат – регистриран по Закона за 
юридически лица с нестопанска цел/ 
 

 обществени услуги 
 околна среда 
 икономическа и финансова дейност 
 здравеопазване 
 настаняване/жилищно строителство и 

места за отдих и култура 
 социална закрила 
 отдих, култура и религия 
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 образование 
 търговска дейност 

√ друго (моля, уточнете): Защита на 
трудовите и социални права на 
работниците и служителите - членове на 
КНСБ и др. 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ  
 
ІІ.1) Описание 
 
ІІ.1.1) Обект на процедурата: Подготовка и публикуване на информационни 
материали по проект 07-230-162-С „Знаещи и можещи партньори”, 
финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейски социален фонд 
_______________________________________________________________________
 
ІІ.1.2) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, 
доставката или услугата 
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 
съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 
 
(а) Строителство                  (б) Доставки                   

 
(в) Услуги                   √ 

Изграждане                             
Проектиране и  
изпълнение                             
Рехабилитация, 
реконструкция 
Строително-монтажни 
работи                                   

Покупка                           
Лизинг  
Наем                                 
Покупка на изплащане   
Комбинация от 
изброените                      
 

Категория услуга: № 
22.2 
(Относно категориите 
услуги, моля вижте 
Националната 
класификация на 
продуктите по 
икономически 
дейности, утвърдена 
от председателя на 
Националния 
статистически 
институт на основание 
чл. 9, т. 5 във връзка с 
чл. 7, ал. 1, т. 6 от 
Закона за 
статистиката, 
обнародвана като 
притурка към ДВ бр. 1 
от 2003 г.) 

Място на изпълнение на 
строителството 
________________________ 
________________________ 
 
код NUTS:      

Място на изпълнение на 
доставка 
______________________ 
______________________ 
 
код NUTS:      

Място на изпълнение 
на услугата 
гр. София ___________ 
____________________ 
 
код NUTS: BG412 
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ІІ.1.3) Описание на предмета на процедурата: Подготовка и публикуване на 
комплекти класически учебни, фактологични и информационни материали 
по проект 07-230-162-С „Знаещи и можещи партньори”, финансиран по 
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 
Европейски социален фонд: плакати – 500 броя, информационни материали – 
20000 броя, листовки А5 – 20000 броя, дипляни - 1000 броя, Сборник от 
вътрешноорганизационни нормативни актове и документи на КНСБ – 260 
стр. – 1000 броя, Практически наръчник за организационната и финансова 
дейност на синдикалните организации – 160 стр. – 6000 броя, Стратегия на 
КНСБ за развитие и регулиране на индустриалните отношения  - 120 стр. – 
1000 броя по приложена отделно спецификация.  
 
ІІ.1.4) Обособени позиции                                                                  да �       не √ 
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б 
толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) 
 
Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 
 
само за една обособена 
позиция                               � 
 

за една или повече 
обособени позиции       � 

за всички обособении 
позиции                  � 

 

ІІ.1.5) Ще бъдат приемани варианти                                                   да �       не √ 
 
 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 
 
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 
приложимо) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо) 
(в цифри) :  до 41950 лв. 
 

 
ІІ.3)  Срок на договора 
 
Срок за изпълнение в месеци 4 или дни:  (от сключване на договора) 
или 
начална дата                                       / /  (дд/мм/гггг)  
крайна дата на изпълнението           30/06/2009 (дд/мм/гггг) 
 
 
 
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
 
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 
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ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо) 100 лева за 
участие в процедурата и 100 лв. за гарантиране качеството на изпълнение след 
подписване на договор с изпълнителя. 
 
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат 

Плащания по банков път след след подписване на приемо-предавателен протокол 
за извършване на възложени услуги и издаване на първичен счетоводен документ, 
съдържащ информация, че „разходът се извършва в изпълнение на договор № 7-
23-162-С, финансиран от ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ” 
     
 
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)                            да        не √  
Ако да, опишете ги: 
 
 
ІІІ.2) Условия за участие  
 
ІІІ.2.1) Юридически статус 
 
Изискуеми документи: 
 
 

1. Документи за регистрация и актуално състояние. 
2. Декларации по чл. 31, ал. 4, т. 1 и чл. 35, ал. 1 от Постановление № 55 на 

Министерския съвет от 12 март 2007 г., изм. ДВ. Б. 109 от 23.12.1008 г. за 
валидност на офертата; 

3. Документ за внесена гаранция за участие 
4. Цена на офертата 
5. Декларация за наличие на собствени оборотни средства за изпълнение на 

първия етап от поръчката без авансови плащания 
6. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата 

 
ІІІ.2.2) Обстоятелства, водещи до изключване на кандидата (по чл. 31, ал. 3) 

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности 

Изискуеми документи и информация 
Деклариране наличието на собствени 
оборотни средства за изпълнение на 
първия етап от поръчката без 
авансови плащания 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация 
 
Изискуеми документи и информация 
Квалифициран персонал за графично 
оформление, предпечатна подготовка 
и публикуване на информационните 
материали 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
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ІІІ.3) Специфични условия при процедура за определяне на изпълнител с 
обект предоставяне на услуги 
 
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия                         
                                                                                                                          да        не √ 
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната 
квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата 
                                                                                                                          да √       не  
 
 
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 
 
ІV.1) Вид процедура 
 
ІV.1.1) Вид процедура 
 
Открит избор                     

Ограничен избор               

Договаряне                       √ 

ІV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да 
представят оферти при процедурата  ограничен избор 
или минимален брой ������ и (когато е приложимо) максимален брой ������ 
________________________________________________________________________ 
 
ІV.1.3) Посочване на кандидатите, които ще бъдат поканени за провеждане на 
преговори при процедура договаряне  
1. Графмакс 
2. Болид-Инс ИНТЕХ ЕООД 
3. Априком ООД 
4. ДАС 
5. Грийн Солюшънс АД 
ІV.2) Критерий за оценка на офертите 
 
Критерий за  оценка на офертите 
(моля, отбележете приложимото) 
най-ниска цена                                                            √ 
или 
икономически най-изгодна оферта при                  

 посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната 
относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на 
относителната тежест не е възможно поради очевидни причини) 

 показатели, посочени в документацията 
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Показатели 
1. ______________ 
2. ______________ 
3. ______________ 
4. ______________ 
5. ______________ 
 

Тежест 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
 

Показатели 
6. ______________ 
7. ______________ 
8. ______________ 
9. ______________ 
10. _____________ 
 

Тежест 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
 

 
ІV.3) Административна информация 
 
ІV.3.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
07-23-162-С по Оперативна програма „Административен капацитет”, 
финансиран от ОПАК, съфинансирана от Европейски социален фонд 
 
ІV.3.2) Условия за получаване на пояснителния документ и документацията за 
участие - спецификации и допълнителни документи  

Предвижда ли се закупуване на документацията  
за участие в процедурата (не се попълва при провеждане на процедура на 
договаряне)                                                                                                     да        не √ 
Ако да, цена (в цифри):____________________ __________ валута: _____________ 
Условия и начин за плащане:______________________________________________ 
 
ІV.3.3) Срок за подаване на оферти при открит избор или заявления при 
ограничен избор 
 
Дата: 6/03/2009 (дд/мм/гггг)                  Час: 16.00_________________ 
 
ІV.3.4) Интернет адрес/адреси, на който/които може да бъде намерен 
пояснителният документ. 
www.citub.net   
ІV.3.5) Срок на валидност на офертите  
До 30/06/2009 (дд/мм/гггг)                                   
или в месеци: 4 или дни: 120 (от крайния срок за получаване на оферти) 
ІV.3.6) Условия при отваряне на офертите 
Дата: 10/03/2009 (дд/мм/гггг)                              Час: 14.00_____________ 
Място (когато е приложимо): гр. София, пл. „Македония” № 1, 11 етаж 
 
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите  
(когато е приложимо)                                                                                  да √       не  
При отваряне на офертите могат да присъстват лица, представляващи кандидатите 
или упълномощени от тях лица. 
 
 
РАЗДЕЛ V:  СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  
СЪДЪРЖАТ  ОФЕРТИТЕ, А В СЛУЧАЙ НА ОГРАНИЧЕН ПОДБОР – 
ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ   
 
А. Документи, удостоверяващи юридическия статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от 
настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка 
трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 
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1. Документи за регистрация: 
а) документ за първоначална съдебна регистрация; 
б)  удостоверение за актуално съдебно състояние; 

      2. Декларации по чл. 31, ал. 4, т. 1 и чл. 35, ал. 1 от Постановление № 55 на 
Министерския съвет от 12 март 2007 г.; 
 
Б. Документи, доказващи икономически и финансови възможности на кандидата 
по т. ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени 
в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 
     1. Деклариране наличието на собствени оборотни средства за изпълнение на 
първия етап от поръчката без авансови плащания 
 
В. Документи, доказващи, техническите възможности  на кандидата по т.ІІІ.2.4 от 
настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка 
трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.): 
     1. Квалифициран персонал за графично оформление, предпечатна подготовка и 
публикуване на информационните материали 
 
Г. Други изискуеми от кандидата документи: 
     1. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие 
(ако е приложимо) – в оригинал – 100 лв.; 
     2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета 
на процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 
подизпълнители); 
     3. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на 
труда  (ако предмет на процедурата за определяне на изпълнител е открит избор с 
обект строителство) - не е приложимо; 
     4. Документи по  т.А.1.а; т.А.1.б; А.2; Б; В и Г.3 за всеки от подизпълнителите в 
съответствие с Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г.; 
     5. Документ за закупена документация за участие (не е задължително, в зависимост 
от организацията на работа на конкретния бенефициент   )- не е приложимо 
      6. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): 
          а) ..................................; 
     7. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.  
 
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 
 
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна 
информация 
 
Официално наименование: Сдружение Конфедерация на независимите синдикати 
в България 
 
Адрес: пл. „Македония” № 1 
 
Град: София Пощенски код: 

1040 
Държава: Р.България 

За контакти: 
 
Лице/а за контакт: Карамфилка Христова 
 

Телефон: 4010488 

Електронна поща: khristova@citub.net 
 

Факс: 9885969 

Интернет адрес (URL): www.citub.net 
 
 
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат пояснителния 
документ и документацията за участие - спецификации и допълнителни 
документи (не се попълва при провеждане на процедура на договаряне)                                   
 
Официално наименование: 
 
Адрес: 

Град: Пощенски код: 
 

Държава: 

За контакти: 
Лице/а за контакт: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс : 
Интернет адрес (URL): 
 
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите  
 
Официално наименование: Сдружение Конфедерация на независимите синдикати в 
България 
Адрес: пл. „Македония” № 1 
 
Град: гр. София Пощенски 

код: 
1040 

Държава: Р.България 

За контакти: 
Лице/а за контакт: Юлия Симеонова 

Телефон: 4010472 

Електронна поща: ysimeonova@citub.net Факс: 9885969 
Интернет адрес (URL): www.citub.net 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
 
 
Обособена позиция № ���                     Наименование________________________________ 
 
1) Кратко описание 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2) Количество или обем 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Прогнозна стойност без ДДС (ако е известна) 
(в цифри): ____________________________________ лева 
или от____________________ до _________________ лева 
 
3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е 
приложимо) 
Срок за изпълнение в месеци �� или дни: ���� (от сключване на договора) 
или начална дата ��/��/���� (дд/мм/гггг) 
крайна дата ��/��/���� (дд/мм/гггг) 
 
4) Допълнителна информация 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 (Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции) 
 
 


