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УКАЗАНИЯ
КЪМ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
при условията на Глава осма „а” от ЗОП за провеждане на обществена поръчка
по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет:
„Изработване на информационен интернет портал и негова мобилна версия по проект
„Отговорна игра”, финансиран от Държавна Комисия по Хазарта

Съдържание:
I. Публична покана за възлагане на поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП;
II. Пълно описание на предмета на поръчката;
III. Техническо задание;
IV. Критерий и методика за оценка на офертите;
V. Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертите, реда и условията за
възлагане на поръчката по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП;
VI. Образци.
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I. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
(на отделен файл)
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II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:
1. Наименование и адрес на възложителя:
Фондация „Отговорна игра“ - гр. София, ул. Алабин №34.
2. Обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране:
2.1. Обект на поръчката:
Услуги
2.2 Прогнозна стойност:
Прогнозната стойност на поръчката е 31 416,67 (тридесет и една хиляди четиристотин и
шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки), без ДДС и 37 700,00 (тридесет и седем
хиляди и седемстотин лева) с ДДС, както следва:
Допустимите максимални стойности:
№
по
ред

Дейност

Максимална стойност без
ДДС

Максимална стойност с ДДС

ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ И НЕГОВА МОБИЛНА ВЕРСИЯ

1

Функционална структура и дизайн

12 916,67

15 500,00

2

Техническа реализация

16 000,00

19 200,00

3

Изготвяне на мобилна версия

2 500,00

3 000,00

ОБЩО

31 416,67

37 700,00

Посочените в настоящата точка прогнозни стойности за всяка конкретна дейност са
максимални. Участници, оферирали цени, която ги надвишават, ще бъдат отстранени
от участие.
Начин на плащане:
Независимо от продължителността на изпълнение на договора, възложителят ще
осигури плащане в размер на до 20% от договорената обща цена в края на всеки месец
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от месец май 2016г. до месец септември 2016г. включително. Окончателното заплащане
на приетите и неразплатени средства, ще бъде извършено през месец ноември 2016г.
Възложителят заплаща единствено извършени и приети дейности без забележки,
описани в двустранен приемо-предавателен протокол и след представяне на фактура от
страна на изпълнителя.

2.3. Източник на финансиране:
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка се финансира по проект
„Отговорна игра“, финансиран от Държавната Агенция по Хазарта с Договор №Д21/28.12.2015г.
3. Кратко описание на предмета на поръчката, количество и обем:
3.1. Кратко описание на предмета на поръчката и срок за изпълнение:
Изработване на информационен интернет портал, който задължително включва
интегрирано приложение основано на web технология и мобилна версия на интерфейса, с
разработване на функционална структура и дизайн, съгласно техническо задание,
предоставено от възложителя. Срокът за изпълнение на дейностите - предмет на публичната
покана, е съгласно предложението на участника, но не повече от 90 дни от подписване на
договора.
ВАЖНО! Фондация „Отговорна игра“ придобива изцяло авторското право върху
изработения софтуер и дизайн на сайта, предмет на настоящата процедура. Правото на
ползване се реализира без съгласието на автора и без заплащане на отделно
възнаграждение, като всички претенции на трети лица относно авторството и
оригиналността на изработения софтуер и дизайн на сайта са за сметка на избрания за
изпълнител участник, без да се засяга имуществената сфера на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.2. Количество и обем:
Съгласно техническото задание:
4. Критерий за възлагане:
Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на
постъпилите оферти извършва оценка на офертите въз основа на определения критерий за
оценка на офертите – „Икономически най-изгодна оферта”
5. Срок и място за получаване на офертите:
Желаещите да участват в обявената поръчка подават лично, чрез упълномощено лице, по
пощата или чрез куриер, с препоръчано писмо с обратна разписка офертите си до 17:00.часа
на датата, определена в публичната покана като краен срок за подаване на оферти на адрес:
гр. София, ул. Алабин №34, Фондация „Отговорна игра“.
6. Достъп до документацията за участие:
Възложителят осигурява свободен достъп до документацията за участие на интернет
сайта, посочен в публичната покана. Единствено при изразено изрично желание от
заинтересовано лице, възложителят може да предостави документацията на хартиен носител
на адреса на възложителя, или по куриер за сметка на получателя. В този случай цената на
документацията е 10 лв.
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7. Дата, час и място на отваряне на офертите:
Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на датата и
адреса, посочени в публичната покана. Отварянето на офертите е публично и на него могат
да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители
на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за
достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите Комисията
обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите
участници да подпише техническите и ценовите предложения.
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III. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ:
На отделен файл

IV. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
1. Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на
постъпилите оферти извършва оценка на офертите въз основа на определения критерий за
оценка на офертите – „Икономически най-изгодна оферта”, съгласно приложената
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методика за оценка:
Критерии за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта” със следните
показатели:
ТП – Техническо предложение- 50%
ЦП - Предлагана цена - 50%
Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни указания за
определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на
офертата, включително за относителната тежест, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава на всеки от
показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.
Комисията прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да
я променя.
Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата
Оценка на техническите предложения на участниците (ТП)
ТП – Концепция за техническо изпълнение (максимален брой 50 точки)
По този показател се оценява техническото предложение от участника и степента на
съответствие с техническото задание.
ПОДПОКАЗАТЕЛИ

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

Т2- Концепция за техническо изпълнение

50 точки

Участникът следва да предложи концепция за
изпълнение на поръчката, която включва
описание на дейностите и начини за
изпълнение
на
поръчката
съгласно
предоставеното от възложителя „Техническо
задание” и изискванията на възложителя,
посочени в документацията за участие. В
представената концепция участникът следва да
изложи своето разбиране на техническото
задание и да изложи максимално подробна
концепция за бъдещата реализация на
интернет портала и мобилната версия.
Фактори, влияещи на оценката:
Посочени са конкретни и подробни технически
и
софтуерни
средства,
способи
и
инструментариуми
за
изпълнение
на
поръчката.
Ясно е описана цялостна техническа
концепция за изпълнение.
Подробно и ясно са описани предвижданите
функционалности на интернет портала и
мобилната версия, като същите са максимално

Участникът получава 50 точки, когато
е налице всяко едно от следните
обстоятелства:
В представените от участника подход и
методология
за
изпълнение
на
поръчката е включено:
- Подробно и ясно описание на начина
на работа, дейностите за изпълнение,
резултата, обвързаността на дейностите с
резултатите.
- Подробно са описани всички елементи
от факторите, влияещи на оценката.
- Представената концепция е логична,
последователна,
реалистична
и
изпълнима със средствата, посочени от
участника.
- Концепцията съответства максимално
на техническото задание.
- Предложените в концепцията на
участника способи и технически средства
(включително софтуерни) са подробни и
дават ясна представа за начините на
реализация на поръчката и бъдещата
функционалност на портала и мобилната
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съобразени с изискванията в техническото
задание.
Представени са онагледени визуално примери
относно функционалността на портала и
мобилната версия
Предложен е лесен за използване интерфейс,
който позволява бърза ориентация и обработка
на информацията от портала и мобилната
версия от потребителите.

версия.
Участникът получава 30 точки, когата
е налице повечe от едно от следните
обстоятелства:
В представените от участника подход и
методология
за
изпълнение
на
поръчката:
- Ясно са описани концепцията за
изпълнение и елементите от факторите,
влияещи на оценката, но описанието не е
подробно.
- В концепцията са представени
онагледени визуално примери относно
функционалността
на
портала
и
мобилната версия, но същите съдържат
несъществени пропуски.
- Предложените в концепцията на
участника способи и технически средства
(включително софтуерни) не са подробни
и не дават ясна представа за начините на
реализация на поръчката и бъдещата
функционалност на портала и мобилната
версия.
Участникът получава 10 точка,
Когато е налице едно от следните
обстоятелства:
В представените от участника подход и
методология
за
изпълнение
на
поръчката:
- Концепцията за изпълнение не е
описана ясно и подробно и се съдържат
съществени пропуски.
- Не са отчетени някои от елементите на
факторите, влияещи на оценката.
- Не са представени визуални примери за
функционалността
на
портала
и
мобилната версия.
- В концепцията на участника не са
описани способи и технически средства
(включително софтуерни) за начините на
реализация на поръчката.

ІІ. Определяне на показателя ЦП „Ценово предложение“
Показател
ЦП

Указания за определяне на оценката
Оценката се определя съгласно формулата:
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ЦП = (Цmin/Цсъотв.)*50
където:
Цmin - най – ниската предложена цена за изпълнение на
поръчката
Цсъотв – предложената цена на съответния участник
ІІІ. Комплексната оценка на офертата (КОФ) се извършва по посочените показатели и
съответните им относителни тежести, по следната формула:
КОФ = ТП+ ЦП
КОФ не може да надвишава 100 точки!
Комисията определя оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно.
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките от Комплексната оценка
(КОФ) получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил найвисока комплексна оценка!
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При
условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да
се тълкуват, както следва:
* „Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния
етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран
сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;
** „Подробно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности,
не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни
поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или
други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на
поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;
*** Несъществени са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не
го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието,
липса на детайлна информация и други подобни. Налице са, когато липсващата
информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в
офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на
изпълнението на поръчката. Ако липсващата информация не може да бъде установена
от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ на
офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за
възлагане на обществената поръчка.
**** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят
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неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата
спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и
технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и
предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в
техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за
отстраняване.
*Забележка: Участник представил в своята оферта „Техническо предложение за
изпълнение на поръчката”, при което липсва определена част от изложението и не е
изготвено при спазване изискванията на възложителя съгласно документацията за
участие, ще бъде предложен за отстраняване.

V. УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА
ОФЕРТИТЕ, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО РЕДА НА
ЧЛ. 14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП:
1. Условия за участие:
1.) Участник в тази обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП
може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и
техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки и
обявените от Възложителя изисквания в поканата и в указанията към нея.
2.) От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на
предварително определените условия в публичната покана и в тези указания.
3.) При наличие на участници – обединения, изискванията, посочени в тези указания, се
прилагат към обединението като цяло.
4.) При възлагането на обществената поръчка чрез публична покана, Възложителят не
сключва договор с класирания на първо място участник, в случай, че за него е налице някое
от следните обстоятелства:
4.1) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
4.2) при които лицата, посочени в чл.47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица с Възложителя
или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
4.3) който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Забележка: Изискванията по т. 4) се прилагат както следва:
1.) при събирателно дружество-за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2.) при командитно дружество-за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
3.) при дружество с ограничена отговорност-за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а
при еднолично дружество с ограничена отговорност-за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4.) при акционерно дружество-за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при
липса на овластяване-за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
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5.) при командитно дружество с акции-за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6.) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
7.) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица-за лицата, които
представляват участника;
8.) в случаите по т. 3.1 – 3.7 - и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България.
5.) Изискване за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от
ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
6.) Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, за тях следва да не са
налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.
7.) При подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на
изброените обстоятелства с декларации по образец от настоящите указания.
2. Минимални изисквания към технически възможности, на които трябва да
отговарят участниците в обществената поръчка:
1.) Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години до датата на
подаване на офертата услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата
обществена поръчка. Сходни с предмета на поръчката са услуги, свързани с изработка на
интернет приложения базирани на web технология и осъществяващи връзка с външни за
приложението системи с цел обмяна на данни, както и разработката на междуплатформени
интерфейси.
Документи, с които се удостоверява посоченото изискване: Списък на услугите, които
са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата (Приложение № 10), съдържащ
възложителя, датата на изпълнение на услугата и стойността на услугата, с приложени
доказателства за извършените услуги, включени в списъка (удостоверение, издадено от
получателя или от компетентен орган, посочване на публичен регистър, в който е
публикувана информация за доставката или услугата).
2.) Участникът следва да разполага със следните експерти за изпълнение на
обществената поръчка:
 Ключов експерт – ИТ специалист:
Образование и квалификация: висше образование – образователно-квалификационна
степен „магистър” в областта на информационните технологии, информатиката,
компютърните услуги или еквивалентна образователна степен.
Професионален опит:
- минимум 3 години опит по специалността, в съответното професионално
направление;
По своя преценка участникът може да предложи и допълнителни неключови експерти,
чиято функция е подпомагането на ключовите при осъществяване на дейностите от
предмета на поръчката.
Документи, с които се удостоверява посоченото изискване - Информация за
образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които ще
отговарят за извършването на услугата (Приложение № 11).
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3. Подготовка и подаване на офертите:
1.) Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска
представянето на варианти в офертите. До изтичане на срока за получаване на офертите,
всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.
2.) Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е дало съгласие и
фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя
самостоятелна оферта. Едно лице може да участва само в едно обединение.
3.) При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
условията, обявени от Възложителя. В случай, че офертата на участник не е изготвена
съгласно образците, неразделна част от тези указания, Възложителят може да отстрани
участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на указанията към публичната
покана.
4.) Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква
нотариална заверка, трябва да са: заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”,
подпис и свеж печат на участника, или, при участние на обединения – на който и да е от
членовете на обединението. Когато участникът е физическо лице не е необходимо
поставянето на печат.
5.) Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език или в
превод/официален превод на български език.
6.) Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно
упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно – лице или лица.
7.) Съгласно изискването на чл. 101в, ал. 1 от ЗОП, офертата на участника трябва да
отговаря на изискванията на Възложителя и да съдържа най-малко:
1) данни за лицето, което прави предложението;
2) техническо предложение;
3) ценово предложение;
4) срок на валидност на офертата.
8.) Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик съгласно
изискването на чл. 101в, ал. 2 от ЗОП. Върху плика се посочва предметът на обществената
поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност
факс и електронен адрес.
4. Изисквания на възложителя за съдържанието на офертата:
1.) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (от
лицето с представителна власт, съгласно регистрацията, или от упълномощено от него лице) по образец в Приложение № 1 - в оригинал;
2.) Представяне на участника - по образец в Приложение № 2 – в оригинал, което
включва:
- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър,
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за
кореспонденция при провеждането на обществената поръчка;
- видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и
съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и
предвидените подизпълнители. В случай, че участникът предвижда подизпълнител/и към
офертата следва да се представи и Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по
образец в Приложение № 9.
- посочване на срока на валидност на офертата;
 Когато участникът в обществената поръчка е обединение на физически и/или
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юридически лица:
- към офертата се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е
посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан
от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
- изисканата информация се представя за всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението.
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и 5 от ЗОП – по
образец в Приложение №3 – в оригинал
4.) Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7
от ЗОП и за лиса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по образец в Приложение
№ 4 - в оригинал
5.) Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по образец в Приложение
№ 5 - в оригинал
6.) Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари - по образец в
Приложение № 6 - в оригинал
7.) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - по образец в
Приложение № 7 - в оригинал
8.) Доказателства и минимални изисквания за техническите възможности:
- Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата
(по образец в Приложение № 8- в оригинал), с приложени доказателства за извършените
услуги, включени в списъка (удостоверение, издадено от получателя или от компетентен
орган, посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или
услугата). Сходни с предмета на поръчката са услуги, свързани с изработка на интернет
страници, уеб портали и приложение и др.
- Информация за образованието, професионалната квалификация и професионалния
опит на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата (по образец в Приложение
№ 9- в оригинал).
9.) Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки – по образец
в Приложение № 10 – в оригинал;
10.) Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката - по образец в
Приложение № 11 - в оригинал.
11.) Ценово предложение на участника - по образец в Приложение № 12 - в оригинал;
 Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или
юридическо лице или техни обединения изисквания на възложителя за съдържанието на
офертата се прилагат както следва:
- офертата се подава на български език
- документите по т. 2) по - горе се представят в официален превод
- документите за техническите възможности и/или квалификация по т. 9.) по –
горе, които са на чужд език, се представят и в превод.
5. Провеждане на възлагането:
1.) Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен
съгласно чл. 101г от Закона за обществените поръчки.
2.) След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за
обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП.
3.) Комисията не разглежда оферти, постъпили след крайния срок (ден и час) за приемане
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на оферти, посочен в публичната покана и в указанията към нея.
4.) Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на датата и
адреса, посочени в публичната покана. Отварянето на офертите е публично и на него могат
да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители
на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за
достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите Комисията
обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите
участници да подпише техническите и ценовите предложения.
5.) Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и
за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване.
6.) Комисията приключва своята работа по разглеждане, оценка и класиране на
подадените за участие оферти в срок, определен от Възложителя. При необходимост срокът
за работа на Комисията може да бъде удължен с изрична заповед на Възложителя.
7.) Комисията класира участниците по критерия „Икономически най-изгодна оферта”.
8.) Комисията предлага за отстраняване от участие участник:
 който не е представил някои от необходимите документи, посочени от Възложителя;
 който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително
обявените условия на Възложителя.
6. Сключване на договор за възлагане на поръчката:
1.) Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е
подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническото задание, съгласно чл.
101д от ЗОП. Когато не е подадена нито една оферта, Възложителят може да възложи
изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител, като
в тези случаи е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата, от техническото
задание и проекта на договор, приложени към поканата.
2.) Преди сключване на договора за обществената поръчка, избраният за Изпълнител
участник представя на Възложителя документи, издадени от компетентен орган, за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато
законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от
тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя, и
декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
3.) Договорът за обществена поръчка се сключва в съответствие с проекта на договор,
представен в указанията към публичната покана и включва всички предложения от офертата
на определения за Изпълнител участник.
4.) Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при
условията на чл. 101е, ал. 1 и 2 от ЗОП с участника, класиран на второ и на следващо място,
когато участникът, който е имал право да сключи договора:
1) откаже да сключи договор;
2) не представи някой от документите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП;
3) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.
5.) По неуредените въпроси от тези указания ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и
приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.
ГАРАНЦИИ
1. Гаранция за изпълнение.
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Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността
на обществената поръчка.
Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова
гаранция.
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата
гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на
договора при неговото сключване.
Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това
следва да стане по банкова сметка:
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава
в нея трябва да бъде изрично записано, че е:
безусловна и неотменима;
в полза на Фондация „Отговорна игра“
за срока на договора, увеличен с 60 /шестдесет/ дни.
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция
изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.
Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се
уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и
Изпълнителя.
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият
участник да представи гаранция за изпълнение.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли при него.

