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ЧАСТ I
1. Решение за откриване на обществена поръчка.
2. Обявление за обществена поръчка.

ЧАСТ II

ГЛАВА I: УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ I: Обща информация

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на
основание чл.  16,  ал.1,  ал.  4  и ал.  8,  във връзка с глава пета от Закона за обществените
поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия
по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените
поръчки и подзаконовите му нормативни актове.

Разполагаемият финансов ресурс на Възложителя за дейността е:  194 932 лв. (сто
деветдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и два лева), без включен ДДС или
233 918.40 лв. (двеста тридесет и три хиляди деветстотин и осемнадесет лева и 40 ст.).

        Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл.14,  ал.3,  т.2  от ЗОП,  когато
планираната за провеждане обществена поръчка за услуга е на стойност над 66 000 лв. без
вкл. ДДС, Възложителят може да провежда открита процедура по опростени правила,
съгласно ЗОП. За настоящата процедура Възложителят прилага тази възможност.

РАЗДЕЛ II:   ОПИСАНИЕ  ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

        Предметът на настоящата обществена поръчка е „Подготовка и провеждане на
иновативно културно събитие”, при реализацията на дейностите по проект “Парад на
изкуствата - Силистра” по Договор с рег. номер №BG161PO001/1.1-10/2010/023 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
        Поръчката обхваща всички художествени, технически и логистични аспекти на
организацията и провеждането на иновативното културно събитие.

1. Цел на поръчката:
        Да се създадат и развият нетрадиционни културни изяви, основани на нови
организационни структури, да се привлекат нови публики и участници и да се създадат
условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи,
което ще допринесе за тяхното включване в културния живот и в укрепване на връзките
между населението обитаващо населеното място, насърчаване включването в обществения
живот на младежите, разширяване на публичното пространство в областта на културата.
        Да се привлекат малцинствени групи и такива в неравностойно социално положение, да
се стимулира включването им в обществения живот, да се провокира творческия потенциал и
обособят нови сцени за културни събития в нетрадиционна среда и формат чрез предвидените
мероприятия за промотиране на събитията и при организацията и провеждането на
дейностите в ателиетата по изкуства.
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2. Описание на проект „Парад на изкуствата – Силистра”:
        „Парад на изкуствата – Силистра” е иновативно културно събитие, състоящо се от
множество мероприятия, които излизат извън рамките на традиционните събития от
културния календар на Община Силистра. Иновативното културно събитие се реализира в
четири открити ателиета по  изкуства,  чрез които се усвояват нови сцени за действие с
възможност за свободно и неограничено включване на участници. В ателиетата са включени
различните жанрове на  изкуството, като някои от тях са традиционни от културния календар
на Общината, но досега участници са били само професионалисти. По своята същност
ателиетата са нова организационна форма за културна дейност, неизпълнявана досега в
Община Силистра.  За първи път се предвижда публиката да не е пасивен получател на
културната услуга, а да е активен участник в културното събитие. Реализацията на „Парад на
изкуствата – Силистра” ще разчупи стандартното мислене за провеждане на културно събитие
и ще въведе нови формати и нови интерпретации на художествените прояви. Нов момент в
„Парад на изкуствата - Силистра” са методите за насърчаване включването на аматьори в
културния живот на общината. Участието на аматьори е предпоставка за разпространение и
съхранение на местните културни традиции, с които ще се запознаят и занимават по-широк
кръг граждани, като същевременно се създава чувство за принадлежност към местната
културна общност и се произвеждат нови социални ефекти на солидарност и идентичност.
Чрез участието си аматьорите получават възможност за самоизява и разкриване на таланта си
пред публика. Това ще бъде подпомогнато от прякото взаимодействието между аматьорите и
професионалисти. Чрез реализацията на „Парад на изкуствата – Силистра” се усвояват нови
пространства за културни събития, привличат се нови публики и участници. Проектът
предвижда създаване на ново културно средище в западната част на Дунавски парк в
Силистра, извън централната градска част и обособяване на малки квартални културни сцени,
предпоставка за развитие на културния живот в нетрадиционна среда и формат.

3. Целеви групи:
     От предварителните проучвания прогнозите са за около 7200 желаещи да участват в
събитието (за двете издания на иновативното събитие), разделени в следните целеви групи:

     Хората в активна възраст не са обхванати като публика на изявите от Общинския културен
календар. Затруднението за тази целева група идва от активността в икономическия живот и
семейна ангажираност и съответно, нуждата културните събития да се провеждат в удобно
време. Това затруднение ще бъде преодоляно чрез провеждането на издания на ателиетата в
извънработно време, което да даде възможност за участие на представители от тази целева
група.

     Жителите от населените места на Общината също са необхваната публика, поради рядкото
провеждане на културни събития в тяхното селище.

     Основният проблем за децата и младежите е в липсата на възможност за изява и
разкриване на техния талант. Броят на предлаганите извънкласните форми за културна изява е
малък и, съответно броят участници е ограничен, като част от желаещите да участват не могат
да бъдат обхванати. ”Парад на изкуствата - Силистра” ще им предостави възможност за
участие.
     Гражданите в над трудоспособна възраст са активни участници в културния живот на
Община Силистра. Те участват в самодейните групи към народните читалища и кварталните
клубове на територията на Община Силистра. Това, което тази целева група среща е
невъзможността за съвместната изява с участие на  различни поколения. Такава възможност
ще им бъде предоставена от ”Парад на изкуствата - Силистра”.
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     Две от целевите групи на настоящия проект досега не са били включвани като публика и
като участници в събития от Общинския културен календар – това са представителите на
етническите малцинства и хората с увреждания. За първи път те ще бъдат участници в
културния живот в иновативното  културно събитие ”Парад на изкуствата - Силистра”.
      За хората с увреждания ще бъдат елиминирани всички пречки и трудности за активно
участие в ателиетата – осигуряване мобилността на хората с увреждания и  премахване на
затрудненията пред тях.

4. Описание за Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие.
     Парадът на изкуствата е иновативно културно събитие, състоящо се от съпровождащи
събития - ателиета по изкуствата в различни жанрове и заключително събитие -  хепънинг,
предхождан от дефилета по улиците на града .
     Изпълнителят изгражда мрежа от локализирани в кварталите места за провеждане на
иновативно по своя характер събитие за общността, които са останали в периферията на
културния живот в града.
     Съпровождащите иновативни културни събития са организирани в четири ателиета: ателие
по танци, ателие по музика, ателие по изобразително изкуство и  ателие по приложни
изкуства и фотография /с 4 различни издания/.
     Изпълнителят извършва предварителната подготовка, организирането и провеждането на
иновативното културно събитие. За провеждането на всяко издание се разработва сценарий,
осигуряват се подходяща сценография, логистика, обезопасяване мястото на събитието, както
и съответен експертен екип за провеждането му.
     Ателиетата са с отворени врати, провеждат се на открито. В ателиетата всеки желаещ ще
упражнява изкуството, към което проявява интерес или е привлечен от иновацията.
Ателиетата ще предоставят възможността за включване на участниците, заедно с
професионалистите и самодейците в творческия процес или изпълнение на дейността.
Изпълнителят трябва да предвиди включването на професионални изпълнители или
самодейци, чиято цел е да демонстрират съответното изкуство и да водят участниците при
изпълнението им, като в различните ателиета формите ще бъдат специфични в съответствие с
дейността на ателието.
     При организацията на ателиетата и заключителното събитие е добре  да се предвиди
съчетаването им с празничния местен или  национален календар.
     При разпределение на ателиетата във времето, да не се допуска провеждане на две
ателиета в един и същи ден.

     Иновативното културно събитие „Парад на изкуствата”, включително и дейностите в
ателиетата се повтарят огледално като съдържание и през втората година в същия
формат, в рамките на проекта.

4.1. Ателие по танци – народни танци от българския фолклор /в 3 издания за всяка
година/
Провежда се периодично, на открито, с максимален срок в рамките на три месеца на различни
терени – площад „31 полк” площадката на училище „Юрий Гагарин” и  в Дунавски парк.
Продължителността на едно ателие е 3 часа.
Изпълнителят обезпечава дейността в ателието чрез осигуряване на: сценография, логистика,
модератор, художествен консултант, озвучаване, дискове с танцова музика, обложки за
дискове, минерална вода за участниците, охрана. Негов ангажимент е да подреди масичките и
столовете предвидени за това иновативно събитие.
Сценография: Сценографията е от подходящи пана, балони, платна, панделки и други
подобни материали, пригодени за открито. Изпълнителят предварително представя проект,
който се съгласува и одобрява от възложителя. Изпълнителят транспортира материалите до
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мястото на провеждане на ателието и извършва аранжировката. След приключване на
събитието материалите се прибират и съхраняват за следващото провеждане на ателието.
Задължение на изпълнителя е да монтира и демонтира и информационното табло за всяко
ателие.
Логистика: Осигуряване на цялостна организация по провеждане на дейностите в ателието.
Изпълнителят изготвя сценарий и организационно-технически план за неговото обезпечаване,
който съгласува с възложителя.
На всички етапи от провеждане на дейностите в ателието, координира дейността си с
възложителя и с дейностите за промотиране на иновативното културно събитие.
Модератор: Ролята на модератора е да ръководи реализацията на дейностите в ателието като
използва различни техники, за  да направи публиката и участниците част от събитието. Да
поддържа интереса и да предприема бърза и своевременна реорганизация в сценария, според
създалата се ситуация. Да стимулира участниците в ателието и да привлича нови  участници.
В началото поздравява всички присъстващи, разяснява целта на проекта, представя и
разяснява предстоящото събитие, представя участниците, оповестява кога и къде ще е
следващото събитие. Накрая обобщава, благодари на участниците и завършва с поздрав към
участниците и всички присъстващи.
Модераторът е част и от екипа, реализиращ заключителното събитие за всяка една от двете
години.
Художествен консултант: Демонстрира хореографията на съответния танц и през цялото
време подпомага участниците за усвояване на хореографията и техниката на народните танци,
като веднага приобщава включващите се в хода на събитието. Художествен консултант може
да бъде цял колектив/състав, като водещата роля  при такава ситуация се поема от
художествения ръководител на състава.
Художествения консултант е част и от екипа, реализиращ заключителното събитие за всяка
една от двете години.
Озвучаване: Изпълнителят осигурява музикален оператор, музиката необходима за
изпълнението на танците, както и необходимата озвучителна техника. Музикалният
съпровод,/озвучаване /предварително се съгласува с възложителя.
Охрана на мероприятието: Изпълнителят осигурява охрана на определеното за реализация
на ателието място.
Изпълнителят осигурява минерална вода за участниците.
Изпълнителят осигурява дискове и записването на български фолклорни танци, като на
участвалите на „сцената” след приключване на събитието се раздава по един диск.
Изпълнителят осигурява изработването на обложка за дисковете. Дизайнът на обложката се
съгласува и одобрява от възложителя.
Организатор „логистика, модераторът и художествения консултант работят със специални
сценични костюми.

4.2. Ателие по музика –  /в 2 издания за всяка година /
Провежда се периодично,  на открито,  в рамките на три месеца с продължителност на едно
ателие 3 часа. Всяко от изданията се представя чрез няколко стила музика: фолклор, поп,
джаз, рок или рап, хип-хоп и др.. Изпълнителят предвижда музикален оператор „Караоке” за
реализиране на ателието.
Сцените за ателиетата са  на терен – Дунавски парк – централна алея- втори фонтан и  двора
на ЦУНТ.
Изпълнителят обезпечава дейността на ателието чрез осигуряване на: сценография, логистика,
модератор, художествен консултант, озвучаване, изпълнение на текст с музикален съпровод,
дискове с музика, обложки за дискове, минерална вода за участниците, охрана. Негов
ангажимент е да подреди масичките и столовете предвидени за това
иновативно събитие.
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Сценография: Сценографията е от подходящи пана, балони, платна, панделки и други
подобни материали, пригодени за открито. Изпълнителят предварително представя проект,
който се съгласува и одобрява от възложителя. Изпълнителят транспортира материалите до
мястото на провеждане на ателието и извършва аранжировката. След приключване на
събитието материалите се прибират и съхраняват за следващото провеждане на ателието.
Задължение на изпълнителя е да монтира и демонтира и информационното табло за всяко
ателие.
Логистика: Осигуряване на цялостна организация по провеждане на дейностите в ателието.
Изпълнителят изготвя сценарий и организационно-технически план за неговото обезпечаване,
който съгласува с възложителя.
На всички етапи от провеждане на дейностите в ателието, координира дейността си с
възложителя и с дейностите за промотиране на иновативното културно събитие.
Модератор: Ролята на модератора е да ръководи реализацията на дейностите в ателието като
използва различни техники и да направи публиката и участниците част от събитието. Да
поддържа интереса и да предприема бърза и своевременна реорганизация в сценария, според
създалата се ситуация. В началото поздравява всички присъстващи, разяснява целта на
проекта, представя и разяснява предстоящото събитие, представя участниците, оповестява
кога и къде ще е следващото събитие. Накрая обобщава, благодари на участниците и
завършва с поздрав към участниците и всички присъстващи.
Модераторът е част и от екипа, реализиращ заключителното събитие за всяка една от двете
години.
Художествен консултант: Демонстрира техниката на художествената сценична изява –
музика, пеене, песен и през цялото време подпомага участниците в техните опити за изява в
областта на пеенето, като веднага приобщава включващите се в хода на събитието. В
определен момент оставя участника/участниците сами да изпълняват избрания стил и песен.
 Художествения консултант е част и от екипа, реализиращ заключителното събитие за всяка
една от двете години.
Озвучаване: Изпълнителят осигурява необходимата озвучителна техника, тоноператор, както
и караоке-оператор и музикален съпровод необходим за изпълнението на песните. Караоке-
операторът и избраните песни от съответния музикален стил предварително се съгласуват с
възложителя.
Охрана на мероприятието: Изпълнителят осигурява охрана на мястото, където се реализират
ателиетата.
Изпълнителят осигурява минерална вода за участниците.
Изпълнителят осигурява дискове и записването на музиката, като на участвалите на „сцената”
след приключване на събитието се раздава по един диск със синбек музика..
Изпълнителят осигурява изработването на обложка за дисковете. Дизайнът на обложката се
съгласува и одобрява от възложителя.
Организатор „логистика, модераторът и художествения консултант работят със специални
сценични костюми.

4.3. Ателие по изобразително изкуство - /2 издания за всяка година/
Провежда се периодично,  на открито,  в рамките на три месеца с продължителност на едно
ателие 3 часа. Място на провеждане – площад пред „Куклен театър” и двора на ЦУНТ.
Изпълнителят може да избере и други атрактивни и даващи възможност за пространствена
перспектива места.
Участниците рисуват и апликират картини на тема „Моята България, моята Силистра”
(минало, настояще, бъдеще). След приключване на всяко издание се подрежда импровизирана
изложба. Същата изложба участва на финалното събитие – хепънинга на лятната сцена и на
мобилните метални пана.



___________________________________________________________________________________________
Този документ е създаден в рамките на проект „Парад на изкуствата – Силистра”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

9

Изпълнителят обезпечава дейността на ателието чрез осигуряване на: сценография, логистика,
модератор, художествен консултант, охрана, материали за рисуване - комплекти акварелни
бои, комплекти темперни бои, комплекти флумастери, картон за рисуване, паспарту,
комплекти цветни моливи, комплекти черни моливи, гуми, шнур за изложба, комплекти
щипки, стативи за рисуване, минерална вода за участниците, маси и столове и други
артикули, посочени в техническите спецификации.
Сценография: Сценографията е от подходящи пана, балони, платна, панделки и други
подобни материали, пригодени за открито. Изпълнителят предварително представя проект,
който се съгласува и одобрява от възложителя. Изпълнителят транспортира материалите до
мястото на провеждане на ателието и извършва аранжировката. След приключване на
събитието материалите се прибират и съхраняват за следващото провеждане на ателието.
Задължение на изпълнителя е да монтира и демонтира и информационното табло за всяко
ателие.
Логистика: Осигуряване на цялостна организация по провеждане на дейностите в ателието.
Изпълнителят изготвя сценарий и организационно-технически план за неговото обезпечаване,
който съгласува с възложителя.
На всички етапи от провеждане на дейностите в ателието, координира дейността си с
възложителя и с дейностите за промотиране на иновативното културно събитие. Планира и
осигурява изпълнението на импровизираната изложба в края на ателието. Негова отговорност
е  подреждането  на  масичките и столовете от предвидените за това иновативно събитие.
Модератор: Ролята на модератора е да ръководи реализацията на дейностите в ателието като
използва различни техники и да направи публиката и участниците част от събитието. Да
поддържа интереса и да предприема бърза и своевременна реорганизация в сценария, според
създалата се ситуация. В началото поздравява всички присъстващи, разяснява целта на
проекта, представя и разяснява предстоящото събитие, представя участниците, оповестява
кога и къде ще е следващото събитие. Накрая обобщава, благодари на участниците и
завършва с поздрав към участниците и всички присъстващи. Модераторът работи с мегафон.
Модераторът е част и от екипа, реализиращ заключителното събитие за всяка една от двете
години.
Художествен консултант: Демонстрира различни техники на рисуване и апликиране. През
цялото време подпомага участниците в техните опити за изява в областта на рисуването, като
веднага приобщава включващите се в хода на събитието. В определен момент оставя
участника/участниците сами да работят и изобразят/реализират своето виждане и идея.
Накрая събира готовите художествени произведения и помага за подреждането на
импровизирана изложба. Произведенията от ателието участват и в изложба на финалното
събитие- хепънинг Художествения консултант е част и от екипа, реализиращ заключителното
събитие за всяка една от двете години.
Охрана на мероприятието: Изпълнителят осигурява охрана.
Изпълнителят осигурява минерална вода за участниците.
Организатор логистика, модераторът и художествения консултант работят със специални
сценични костюми.

4.4. Ателиета  по приложни изкуства и фотография- /по 4 издания за всяка  от двете
години//Същите са описани по долу/:
Участниците са разпределени в 4 секции и всяка секция има издания: изкуство от мозайки,
изкуство с рециклирани материали, накити и пленер по  фотография.
Изпълнителят обезпечава дейностите в ателиетата чрез осигуряване на: логистика, модератор,
художествен консултант, охрана, материали за ателиетата - керамични и теракотени плочки,
баластра, фугираща смес, комплекти инструменти, кадастрон, комплект винкели, комплект
ламарини, комплект акрилни бои, комплект блажни бои, лепило, наем работилница,
комплекти мъниста, корда, комплекти за низане, ножици, копиране на снимки, мобилни
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рамки за фотографии, паспарту за фотографии, шнур, комплект щипки, постоянни табла за
външна изложба, минерална вода за участниците и други артикули посочени в техническите
спецификации.. Негов ангажимент е да подреди масичките и столовете от предвидените за
това иновативно събитие. За всяко от изданията възложителят одобрява проекта за реализация
на ателието.
Сценография: Сценографията е от подходящи пана, балони, платна, панделки и други
подобни материали, пригодени за открито. Изпълнителят предварително представя проект,
който се съгласува и одобрява от възложителя. Изпълнителят транспортира материалите до
мястото на провеждане на ателието и извършва аранжировката. След приключване на
събитието материалите се прибират и съхраняват за следващото провеждане на ателието.
Задължение на изпълнителя е да монтира и демонтира и информационното табло за всяко
ателие.
Логистика: Осигуряване на цялостна организация по провеждане на дейностите в ателието.
Изпълнителят изготвя сценарий и технически план за неговото обезпечаване, който съгласува
с възложителя.
На всички етапи от провеждане на дейностите в ателието, координира дейността си с
възложителя и с дейностите за промотиране на иновативното културно събитие. Планира и
осигурява реализацията на изложба.
Модератор: Ролята на модератора е да ръководи реализацията на дейностите в ателието като
използва различни техники и да привлече публики и участници, като ги направи част от
събитието. Да поддържа интереса и да предприема бърза и своевременна реорганизация в
сценария, според създалата се ситуация. В началото поздравява всички присъстващи,
разяснява целта на проекта, представя и разяснява предстоящото събитие, представя
участниците, оповестява кога и къде ще е следващото събитие. Накрая обобщава, благодари
на участниците и завършва с поздрав към участниците и всички присъстващи. Модераторът
работи с мегафон при релизация на ателиетата.
Модераторът е част и от екипа, реализиращ заключителното събитие за всяка една от двете
години.
Художествен консултант/консултанти: Демонстрират техники според дейността в ателието.
През цялото време подпомага участниците в техните опити за изява в областта на
фотографията, като веднага приобщава включващите се в хода на събитието. В определен
момент оставя участника/участниците сами да работят и направят  свои произведения. Накрая
събира творческите продукти и помага на участниците в подреждането на импровизирани
изложби, както на мястото на реализация на ателието, така и при реализиране на хепънинга.
Организатор логистика, модераторът и художествения консултант работят със специални
сценични костюми.
Художествения консултант  е част и от екипа, реализиращ заключителното събитие за всяка
една от двете години.
Охрана на мероприятието: Изпълнителят осигурява охрана./за всяко издание - 4 издания/
Изпълнителят осигурява минерална вода за участниците във всички издания
Горепосочените изисквания за екип от експерти и съответните дейности в ателие
„Приложни изкуства” трябва да се предвидят за всяко едно от изданията - поодделно за
двете години.
4.4.1.Първо издание: „Пана от мозайки” ”/по 1 издание за всяка от двете години/:
Участниците апликират 4  пана с мозайки на постоянно място Двор на Младежки дом –
Силистра, който е преоткрито средище за култура и изкуства. Участниците подготвят паното
под ръководството на художествен консултант и модератор в продължение на 5  часа.
Материали и машина за рязане на фаянс се осигурява от възложителя.  Възложителят
предварително одобрява проектите. Всички материали за ателието се осигуряват, съгласно
техническата спецификация, от изпълнителя. Ателието се  обезпечава със сценография,
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монтаж, демонтаж на същата, логистика, модератор, художествен консултант , охрана и
минерална вода.
Художествения консултант е част и от екипа, реализиращ заключителното събитие за всяка
една от двете години.
4.4.2.Второ издание: „Изкуство от рециклирани материали” ”/по 1 издание за всяка от
двете години/:
В ателието участниците подготвят скулптури от рециклирани пластмасови материали.
Творческата дейност започва с обособяване на групи за работа по отделните проектни идеи за
скулптури. Отпадъчните материали се осигуряват от Депото за отпадъци в гр. Силистра.
Място на провеждане –  Двор на Младежки дом –  Силистра и Депо за твърди битови
отпадъци. За реализиране на техническите операции се наема техническа работилница/ за
деня на ателието/ - за всяка година поотделно. Продължителността на дейността в едно
издание на ателието е 5 часа. От скулптурите се подреждат еднодневни изложби, в т. ч. и на
финалното събитие. Възложителят предварително одобрява проектите .Всички материали за
ателието се осигуряват, съгласно техническата спецификация, от изпълнителя.
Ателието се  обезпечава със сценография, монтаж, демонтаж на същата, логистика,
модератор, художествен консултант , охрана и минерална вода.
Художествения консултант  и модератора са  част и от екипа, реализиращ заключителното
събитие за всяка една от двете години.
4.4.3.Трето издание: „Изработване на накити”/по 1 издание за всяка от двете години/ :
Участниците в това ателие изработват накити, колиета, гердани, гривни и др. Ателието се
осигурява с маси и столове от изпълнителя. Търсят се и импровизирани места за сядане с
възможност за работа. Място на провеждане – пред Художествената галерия.
В началото художественият консултант демонстрира възможностите за изработка на
украшения и накити , след което в рамките на 3 часа всички участници изработват свои
творби.  От готовите изобретения се подрежда импровизирана изложба ,  в т.  ч.  и на
финалното събитие. Възложителят предварително одобрява проектите. Всички материали за
ателието се осигуряват, съгласно техническата спецификация, от изпълнителя.
Ателието се  обезпечава  от изпълнителя със сценография, монтаж, демонтаж на същата,
логистика, модератор, художествен консултант , охрана и минерална вода.
Художествения консултант е част и от екипа, реализиращ заключителното събитие за всяка
една от двете години.
4.4.4.Четвърто издание: „Фотографски пленер „Моята Силистра, моята България”/по 1
издание за всяка от двете години/:
Участниците правят 3 часов пленер, като заснемат обектите със собствените си фотоапарати
Участват професионалисти, любители и начинаещи в областта на фотографията. Място на
провеждане – Дунавски парк със старт - Пътническото пристанище. Възложителят може да
избере и други интересни обекти и  места за провеждане на пленера.
Ателието се  обезпечава  от изпълнителя със сценография, монтаж, демонтаж на същата,
логистика, модератор, художествен консултант , охрана и минерална вода.
В началото модераторът открива ателието, а художественият консултант демонстрира
възможностите за фотографиране с цифров фотоапарат. През цялото време модераторът и
художествения консултант помагат в технологията на заснемане на обекти. Участниците
преминават по предварително избран от тях маршрут, свързан с любими за снимане места в
Силистра. Всички правят фотографски снимки. После се дава възможност на всички в
рамките на половин час да снимат само един обект от избрана от тях позиция, пречупен през
собственото им виждане. До една седмица фотографиите направени от участниците се
копират на фотохартия с формат 20/30 см. Открива се импровизирана фотографска изложба.
Същата участва и във финала на Парада на изкуствата . Част от фотосите се поставят в рамки.
Художествения консултант е част и от екипа, реализиращ заключителното събитие за всяка
една от двете години.
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Творческият цикъл от ателиета се повтаря и през втората година от проекта със
същия брой издания, експертни екипи и предварително одобрени сценарии и технически
план за реализация на събитията.

4.5. Парад на изкуствата – финално за годината събитие
       Финалното събитие на Парада на изкуствата започва под формата на шествие - дефиле от
две точки на града – Православен храм „Св. св. Петър и Павел” и площада пред „31-ви
Силистренски полк” с участниците в ателиетата. Дефилето е съпроводено от анимации.
Парадът на изкуствата продължава с хепънинг на сцената на Летен театър в Дунавския парк,
чийто ремонт и благоустрояване са извършени по този проект. От малките нови центрове на
изкуствата,  ще се обособи „синтез на изкуствата”  в района на Летен театър –  нов център за
културен живот. По време на хепънинга се очаква участниците от предварително проведените
ателиета да реализират ревю с костюми /изработени по проекта /, да пеят и танцуват, като
демонстрират придобитите умения заедно с професионалисти и самодейци от отделните
жанрове на изкуствата и най-вече да се забавляват. От творческите продукти на всички
ателиета по изобразително изкуство, приложно изкуство и фотография се подреждат изложби.
Финалът на хепънинга е съпроводен със светлинно шоу от фойерверки, китайски фенери  и
празнични конфети.
     Изпълнителят обезпечава дейността за провеждане на иновативното културно събитие
„Парад на изкуствата” чрез осигуряване на: сценография, логистика, модератори, осветление,
озвучаване, охрана по време на шествието и на мероприятието, светлинно шоу с фойерверки,
китайски фенери  и празнични конфети.
     Модераторите и творческите консултанти, както и експерти – логистика са облечени в
костюми, изработени по проекта.
Сценография: Сценографията е от подходящи пана, балони, платна, панделки и други
подобни материали, пригодени за открита сцена и околното пространство. Изпълнителят
предварително представя проект, който се съгласува и одобрява от възложителя.
Изпълнителят транспортира материалите до мястото на провеждане на събитието и извършва
аранжировката. След приключване на събитието материалите се прибират и съхраняват за
следващото издание през втората година на проекта.
Задължение на изпълнителя е да монтира и демонтира и информационното табло за
събитието.
Озвучаване: Изпълнителят осигурява музикален оператор, подбрана целева музика за
събитието  и необходимата озвучителна техника  за изпълнението на концертната програма.
Сценично осветление: Изпълнителят осигурява оператор – сценично осветление, а техниката
за това сценично осветление е обезпечена по проекта. Ангажимент на изпълнителя е да
транспортира същата техника до мястото на събитието, да я монтира и след приключване на
събитието  да я прибере на съхранение.
Логистика: Осигуряване на цялостна организация за провеждане на събитието. Изпълнителят
изготвя сценарий и организационно- технически план за неговото обезпечаване, който
съгласува с възложителя. Организира и съгласува с властите двата лъча на шествието,
сборните – начални пунктове, местата и начините на анимация в различните жанрове на
изкуствата, придвижването до летния театър. По време на дефилето модераторите  работят с
мегафони.
На всички етапи от провеждане на дейностите, изпълнителят координира дейността си с
възложителя и с дейностите за промотиране на иновативното културно събитие. Планира и
осигурява реализацията на изложба, с творби от всички ателиета .
Модератори: За реализиране на парада се ангажират 4 модератора, които си разпределят
работата  за реализиране на дефилето и хепънинга. Ролята на модератора е да ръководи
реализацията на събитието, като използва различни динамични техники и да привлече нови
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публики и участници, като ги направи част от събитието. Да поддържа интереса и да
предприема бърза и своевременна реорганизация в сценария, според създалата се ситуация.
Координира груповите и индивидуалните участия. В началото поздравява всички
присъстващи, разяснява целта на проекта, представя и разяснява предстоящото събитие,
представя участниците, оповестява кога и къде ще се проведе следващото издание на
събитието. Накрая обобщава, благодари на участниците и завършва с поздрав към
участниците и всички присъстващи.
Художествени консултанти: Художествените консултанти от различните ателиета също
присъстват и оказват съдействие при реализацията на събитието, в т.ч. и изложбата  по време
на хепънинга. Включват се в забавлението заедно с участниците, без да коригират
изпълненията. Актьорите са участниците и сцената е тяхна.
       Иновативното културно събитие „Парад на изкуствата” се провежда 2 (два) пъти в
рамките на проекта –през двете календарни години.

5. За обезпечаване на дейностите по проекта, участникът осигурява охрана на
мероприятиятията от лица получили лиценз или удостоверяване правото на лицата по чл.
2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност за извършване на охранителна
дейност; Изпълнителят осигурява изпълнението на светлинното шоу от фойерверки,
китайски фенери и конфети от лица получили разрешение по реда на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

 Изпълнителят трябва предварително да подаде в техническото предложение времето за
реакция на място, при реализиране на отделните събития, екип от неключови експерти и
времето за организиране и реализиране на цялото културно събитие в календарни дни.

 Изпълнителят осигурява изработването на сценичните костюми, съгласно техническите
спецификации и предварително одобрени проекти.
      Изпълнителят обезпечава място за съхранение на  сценографията от отделните ателиета,
между отделните събития.
      Изпълнителят обезпечава и монтира, постоянни табла за външни изложби, съобразно
техническата спецификация и предварително одобрен проект от възложителя. Негово
задължение е и да организира в рамките на проекта  3 пъти  подготовка на материали за
същите и  аранжиране на съответните материали на таблата.

      Старта на отделните дейности при сключен договор се дава със заявка  от възложителя.
      Ориентировъчно време за организация на цялото събитие през първата година е периода
/септември – октомври, а през втората – /април- май/.

РАЗДЕЛ ІІІ: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или
чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които
отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените
изисквания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в настоящата документация и обявлението за обществената
поръчка.
2. Всеки участник може да представи само една оферта.
3. Не се допуска представянето на варианти.
4. Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да  участва едновременно в две
обединения, които са участници в процедурата, или да участва в процедурата самостоятелно и
в обединение.
5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в
офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.
6. Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг
участник, не може да представя самостоятелно оферта.
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7. Не може да участва и съответно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отстрани от участие в процедурата,
участник при който е налице някое от следните обстоятелства:

а)  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

· за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

· за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
· за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
· за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
· за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

б) обявен в несъстоятелност.
в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно

националните закони и подзаконови актове.
г) е в открито производство по несъстоятелност или  е сключил извънсъдебно

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.  740  от Търговския закон,  а в случай че
участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на
съда или е преустановил дейността си.

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

е) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към Община Силистра, установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,
или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
    ж) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
        з) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
       и) 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;
        й) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.

Когато участниците са юридически лица, изискванията по т.7, буква «а», буква
«д» и буква «ж»  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;
       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;

http://web.apis.bg/p.php?i=204216%23p4795971
http://web.apis.bg/p.php?i=204216%23p4795971
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       8. В хипотезите на т.1-т.7- и за прокуристите, когато има такива. В случай, че
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
       С оглед спазването на административните изисквания на Закона за обществените
поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на
обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП (букви а), б), в), г) д), е), ж) , з) и) и й) с декларации,
които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените към настоящата
документация образци- Приложения № 7, 8 и 9. В случай, че лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са
повече от едно, всяка една от декларациите се попълва и подписва по отделно от всяко едно
от тях.
        В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или
консорциума/ сключват споразумение (договор).
        Споразумението трябва да бъде представено от участника в оригинал или нотариално
заверено копие, да съдържа разпределение на дейностите между партньорите и клаузи,
които гарантират, че:

· всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по
закон за изпълнението на договора;

· водещият член на обединението/консорциума е упълномощен изрично с нотариално
заверено пълномощно  да задължава, да получава указания за и от името на всеки член
на обединението/консорциума;

· водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата
от името и за сметка на обединението и да сключи договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

· срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде
изпълнена;

· всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия
период на изпълнение на договора.

      Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да
представлява обединението/консорциума за целите на поръчката.

     Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

     Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум или в
приложеното споразумение, в което липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на
горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на
офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка.
     В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на
описаните по-горе  административни изисквания по ЗОП.

     В този случай и съгласно чл. 56, ал.3 от ЗОП, когато участникът в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице, декларациите по чл.47, ал.1, 2 и 5 се представят от
всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
     Съгласно чл.56, ал.4 от ЗОП, когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо
лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, офертата  се
подава на български език. Документите по чл.56, ал.1, т.1 се представят в официален превод, а
документите по чл.56, ал.1, т. 4, 5, 6 и 11  които са на чужд език, се представят и в превод.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, административните изисквания по Закона за обществените поръчки,
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посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 се прилагат и за тях. В този случай, съгласно
разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно
чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

Когато участникът определен за изпълнител е обединение на
физически/юридически лица ,възложителят сключва договор, след като изпълнителят
представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация по Булстат на
създаденото обединение, съгласно чл.49, ал.1 и 2 от ППЗОП.

8. Освен в посочените в т.7 хипотези, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отстрани от участие в
процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

8.1. в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за
обществените поръчки, описани в документацията;

8.2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от
Закона за обществените поръчки;

8.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за
подбор.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта,
която е:

9.1. Постъпила в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик;
9.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно Обявлението за

обществена поръчка.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5
от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
РАЗДЕЛ ІV: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

        За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при
условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се
представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда,
описан в настоящите указания.
        Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в
документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за
участие се носи единствено от участниците. Невъзможността да се предостави цялата
информация изискана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на
условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от документацията, при всички случаи води до отстраняване
на участника.
        Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в
процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП.
Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на
обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в
процедурата.
        До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си.
        Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Офертата се
представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо
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или юридическо лице, офертата се подава на български език, а необходимите документи се
представят и в превод.
        Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да
представя самостоятелна оферта.
        Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и
лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с
изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно
лице/а  - представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят от
пълномощник).
        Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез
«заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на
документа представляващия участника е записал: «Вярно с оригинала», поставил е
собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат.

        Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са
задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с
изискванията на документацията за участие.

        Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявлението за обществената поръчка – не по-малко от 120 календарни дни, считано от
датата, посочена като краен срок за подаване на офертите и представлява времето, през което
участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до
момента на сключване на договора за обществената поръчка.
2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

2.1. Място и срок за подаване на оферти:
      Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават
лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Силистра на
адрес: гр. Силистра, ул. ”Симеон Велики” № 33, всеки работен ден от 8,00 ч. до 17,00 ч., най-
късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

      Ако участникът изпраща офертата 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.

      Офертите се подават в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик/пакет с надпис:

Ø До Община Силистра, адрес: гр. Силистра, ул. ”Симеон Велики” № 33
Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Подготовка и провеждане на

иновативно културно събитие” при реализацията на дейностите по проект „Парад на
изкуствата - Силистра” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на
участника.
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До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или
оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на

участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на
изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде

отбелязан и текст „Допълнение /Промяна на оферта/ с входящ номер…………….. за
участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Подготовка и провеждане на
иновативно културно събитие” при реализацията на дейностите по проект „Парад на
изкуствата - Силистра” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

2.2. Удължаване на срока за подаване на оферти:

      В случай че от предоставяне на разяснение по реда на чл. 29 от ЗОП от възложителя до
крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни, а
в случаите по чл.14,  ал.3  по –  малко от 3  дни,  възложителят е длъжен да удължи срока за
получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата.
      Срокът за подаване на оферти може да се удължи с не повече от 30 (тридесет) дни, когато
първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

Ø разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;
Ø оглед на мястото на изпълнение.

      ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удължи срока за подаване на оферти с не повече от 30
(тридесет)  дни и когато в срока,  определен за получаване на офертите,  няма постъпила
оферта.

2.3. Приемане на оферти / връщане на оферти:
      При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и
час на постъпване, като посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.

      Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан,
прозрачен или скъсан плик се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се
отбелязват във входящия регистър.
      Получените оферти се съхраняват в деловодството на Община Силистра до деня,
определен за отваряне на офертите в Заповедта за назначаване на комисия за провеждане на
процедурата.

2.4. Срок на валидност на офертите
      Срокът на валидност на офертите не може да бъде по кратък от 120 (сто и двадесет)
календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
      Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с
условията на представените от тях оферти. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска от
класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на
сключване на договора за обществената поръчка;
      Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо
поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това
ще доведе до отстраняването му от участие в процедурата.
      Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като
несъответстваща на изискванията.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:
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      Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика,
както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

      В него се поставят документи, изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл.56, ал.1, т.1-6,
8 и т.11 -14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно
указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1. Списък на приложените документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. Оферта - Образец №1;
3. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен
търговец, съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП.
4. Административни сведения за участника - Образец №2;
5. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който
задължително се посочва представляващият (забележка: в процедура за възлагане на
обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение, съгласно чл. 55, ал. 6 от ЗОП);
6. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал;
7. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП:
    7.1. заверено от участника копие на отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за
всяка от последните две приключили финансови години /2010 г., 2011 г./, в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

* Изискването за представяне на ОПР и счетоводен баланс, се прилага към участници,
които отговарят на допълнителните разпоредби на чл.40, ал.8 от Закона за
счетоводството.

7.2. Декларация за общия оборот и оборота от услуги с предмет, сходен с предмета на
поръчката за последните две приключили финансови години (2010 и 2011 г. ), в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец  №3;

Минимално изискване за общ оборот: 50 хил. лв. за последните две години - 2010 г. и 2011
г.

Минимално изискване за сходен оборот: 20 хил. лв. за последните две години - 2010 г. и
2011
* Под „услуги сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират извършени услуги за
организиране на културни събития.
 *  Когато по обективни причини участникът не може да представи документи доказващи
изискванията, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки
друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

8. Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП
8.1. Декларация – списък на изпълнени договори за услуги през последните две години

(2010 и 2011 г.), сходни с предмета на поръчката, придружена с препоръки за добро
изпълнение на посочените договори – Образец №4.

  Минимално изискване: да се посочат минимум два изпълнени договора, с предмет
сходен с предмета на настоящата процедура за периода 2010 г. – 2011 г. и да се
приложат референции/препоръки за доброто им изпълнение.
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  * Под „услуги сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират извършени услуги за
организиране на културни събития.

8.2. Декларация – списък на екип от експерти/специалисти за извършване на дейностите в
ателиетата –Образец №5:

  Минимално изискване:
Участникът да разполага със следния екип от експерти с минимум една година опит:

· ръководител екип – 1 бр.
· сценограф  -  минимум 1 бр.;
· модератори с опит като организатори и водещи на културни събития –

минимум 9 бр.;
· художестени консултанти, съответно с опит в хореографията, музикално-

изпълнителното изкуство, изобразително и приложното изкуство,
фотографията – минимум 7 бр.;

· специалисти с  опит в озвучаване и сценично осветление на събития на
открито – минимум 2 бр.;

· специалисти логистика с опит в организиране, координиране  и провеждане на
културни  събития и извеждане на цялостната логистика – минимум 5 бр.

8.3. Автобиография на всеки експерт, придружена със заверено копие на документ
доказващ опит, сходен с предмета на поръчката – договори, удостоверения и др.;

8.4. Декларация за ангажираност на експерт от предложения екип - Образец №);
8.5. Предварителен договор с експерт – заверено копие (при необходимост);
8.6. Предварителен договор за осигуряване на охрана на мероприятията – заверено копие;

Участникът да осигури охрана на мероприятиятията от лица получили лиценз или
удостоверяване правото на лицата по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна
дейност за извършване на охранителна дейност.

8.6.1. Заверено копие от лиценз или документ удостоверяващ правото на лицата за
извършване на охранителна дейност, издаден по реда на Закона за частната охранителна
дейност;

8.7. Предварителен договор за изпълнение на светлинно шоу и фойерверки – заверено
копие;

Участникът да осигури изпълнението на светлинното шоу и фойерверки от лица получили
разрешение по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия.

8.7.1. Заверено копие от разрешение за изпълнението на фойерверките, издадено по реда на
Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

8.8. Предварителен договор за изработване на сценични костюми – заверено копие;
Участникът да осигури изработването на сценичните костюми съгласно техническата

спецификация.
8.9. Предварителен договор за озвучаване и осветление – заверено копие.
Участникът да осигури озвучаване и осветление при провеждането на събитията,

съгласно техническата спецификация.

* Предварителни договори се представят при условие, че участникът не разполага със
собствен ресурс.
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  9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Образец №7;
10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец №8;
11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП  - Образец №9;
12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Образец №10;
(забележка: при наличие на подизпълнители, документите по т. 3, 7, 8, 9,10 и 11  се
представят за всеки един, като изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на
тяхното участие).
12.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №10.1;
13. Декларация за запознаване с условията на поръчката - Образец №11;
14. Декларация за приемане на условията на проекта на договор - Образец №12;
15. Документ за закупена документация за участие – (заверено копие);

Забележка: Подреждането на документите задължително трябва да следва
последователността на изброяването им в приложения в офертата списък.

Забележка: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, се представят
документите по т. 3,9,10 и 11. Документите по т. 7 и т. 8 се представят само за
участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор
по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

Плик № 2 с надпис: „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

      В плика се поставят документите, свързани с неценовите показатели за изпълнението на
поръчката, посочени в раздел „Показатели, относителната им тежест и методика за
определяне на комплексната оценка” и посочените в документацията изисквания.

      Плик №2, следва да съдържа Техническо предложение за изпълнение на поръчката –
Образец №13 от документацията за участие.

      При условие, че участникът разполага със собствена техника за озвучаване е необходимо
същата да бъде описана в анотацията на участника в т.1 от Техническото предложение за
изпълнение.

Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.05.2013 г.

      Краен срок за приключване на Проекта  - 08.08.2013 г.
Плик № 3 с надпис: “Предлагана цена”

   В този плик, следва да се съдържа Ценовото предложение на участника - Образец №14;

      * Ценовото предложение да бъде съобразено с изискванията на Техническата
спецификация - задание, приложение към документацията за участие.

    * Когато предложената от участника цена е с повече от 20% по-ниска от средната
стойност на предложенията на останалите участници, участникът следва да представи
подробна писмена обосновка за начина на образуването й.

  * Ценово предложение, чиято стойност надвишава прогнозната на възложителя ще
бъде отстранено от участие в процедурата.
  * Участници, които по какъвто и да е начин са посочили елементи, свързани с
предлаганата цена или части от нея извън плика „Предлагана цена”, ще бъдат
отстранени от участие в процедурата.
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РАЗДЕЛ V: ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Критерий за оценка – икономически най-изгодна оферта

“Икономически най-изгодна оферта” е тази оферта, която е получила най-висока
стойност на комплексната оценка “КО”.

Показатели за оценка:

Финансова оценка:
А – Обща стойност на поръчката – тежест 20 % - максимален брой точки 20.

Техническа оценка:
В – Време за организиране на събитието – тежест 20 % - максимален брой точки 20.
P – Съответствие на плана за реализиране на събитието на техническото задание -
тежест 60 % - максимален брой точки 60.

Всеки от показателите се изчислява като съотношение по посочените по – долу формули:

I. А – Обща стойност на поръчката

Максимален брой точки - 20

20*min

ОСучастник
OCA =

където:
ОС min - е минималната предложена стойност на поръчката сред всички допуснати до оценка
предложения;
ОС участник - е общата стойност на поръчката предложена от оценявания участник.
20 - относителната тежест на  показателя

II. В – Време за организиране на събитието

Оценява се предложено време (графика) за организиране на събитието в календарни дни.
Максимален брой точки – 20
Показател - 1: Участникът е предложил балансиран график на дейностите, като е отчел
спецификата на тяхното изпълнение и поставените от възложителя изисквания в
Техническото задание.
20 т.

Показател – 2: Участникът е предложил балансиран график на дейностите, като не е отчел
спецификата на тяхната изпълнение и поставените от Възложителя изисквания в
Техническото задание и/или не е балансиран по отношение на времето и/или ресурсите.
10 т.

Показател – 3: Предложения от участника балансиран график на дейностите, нито отчита
времетраенето необходимо за изпълнение, спецификата им и поставените от Възложителя
изисквания в Техническото задание, нито е балансиран по отношение на времето и/или
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ресурсите.                                                                                                                                           1
т.

· Посоченото „време за организиране и  провеждането на събитие (график)”, е
времето необходимо за подготовка и провеждането на парад на изкуствата (а
не само на ателиетата) и се определя в календарни дни. Предложението е за 1
(едно) събитие «през първата година», като за провеждане на парад на
изкуствата през втората година остава в сила същото предложение.

· «Балансиран график» е този, който показва оптимално разположение на
събитието във времето, позволяващ достатъчно добрата  подготовка на
отделните модули и тяхната реализация.

ІІІ. P – Съответствие на предложения план за организиране на събитието  на
техническото задание
Оценява се съответствието на плана към техническото предложение спрямо техническото
задание.
Максимален брой точки – 60
Показател Р-1. Липсва  съответствие с техническото задание                                               1 т.
 /Участникът не се е съобразил и не е разработил дейностите посочени от възложителя в
техническото задание/
Показател Р-2. Минимално съответствие на техническото задание                                     10 т.

 /Участникът е  включил в приложения план минимум дейности,  за които липсва
информация за начина на изпълнение и организация на събитията /

Показател Р-3. Има съответствие, но не е достатъчно подробно и изчерпателно описано
изпълнението на техническото задание                                                                                     20 т.

/Участникът е посочил видове дейности  при изпълнение на обществената поръчка,  но не е
посочил подробно и изчерпателно начина на планиране, организиране, координиране и
осъществяване на събитията, посочени от Възложителя. В техническото предложение липсват
съществени моменти на взаимовръзка между отделните етапи на реализация на събитието/

Показател Р-4. Има съответствие с техническото задание, но не е изложена достатъчно
подробно методологията.                                                                                                             30 т.

 /Планът към техническото предложение за организиране на събитието на участника
съответства в голяма степен на техническото задание, но участникът не е посочил достатъчно
подробно методологията, за планиране, организиране и осъществяване на събитията. Липсват
някои моменти на координация.

Показател Р-5. Има съответствие с техническото задание и описаната методология, но са
установени пропуски в плана за изпълнение на задачите                                                        40 т.

/Участникът е посочил в плана начина за изпълнение на дейностите по провеждане на
събитието, но не е разработил достатъчно добре ресурса от ключови и не ключови експерти,
както и  използване на технически капацитет при реализиране на събитията./
Показател Р-6. Има пълно съответствие с техническото задание                                          60 т.

/Участникът е изписал подробно и изчерпателно всички дейности по  планиране,
координиране, организиране  и провеждане на иновативното културно събитие, както и
ролята на човешките и технически ресурси, които ще използва. Посочена е подробно
методологията и начина на изпълнение./



___________________________________________________________________________________________
Този документ е създаден в рамките на проект „Парад на изкуствата – Силистра”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

24

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на
офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

КО = А + В + P
Класирането на офертите се извършва в низходящ ред от получените комплексни оценки.
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Получените след изчислението точки, се определят до втория знак след десетичната запетая.

РАЗДЕЛ VI: УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И
ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие.  Размер на гаранцията за
участие.

 Гаранциите се представят в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.
При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков

път по следната сметка:
Банка: ДСК ЕАД
Банков код (BIC): STSABGSF
Банкова сметка (IBAN): BG76STSA93003300801149

     Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична
сума», внесена по банков път, документът, удостоверяващ депозираната гаранция, следва
да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако
участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да
завери съответния документ с подпис и печат.
Гаранцията за участие е в размер на: 1 900 лв. /хиляда и деветстотин лева/.
     Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои
изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши
безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
подписано от кмета на Община Силистра или упълномощено от него длъжностно лице.
Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни
след изтичане на срока на валидност на офертата.

       Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците.
Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Участникът
трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че
размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

     Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда
на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи:

а) участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;
б) участникът обжалва решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – до решаване на спора с влязло

в сила решение;
в) участникът е определен за Изпълнител,  но не изпълни задължението си да сключи

договор за обществената поръчка в срока по чл. 41 от ЗОП.
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Гаранциите за участие се освобождават, както следва:
а) на отстранените участници - в срок пет работни дни след изтичането на срока за

обжалване на решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на Изпълнител;
б) на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договор за

обществената поръчка;
в) на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока

за обжалване на решението за определяне на Изпълнител;
г)  при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в

срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за
прекратяване.

     ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранциите за участие без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли при него.
           Участниците, които не са представили документ за гаранция за участие или са
представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие
в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

2. Гаранция за изпълнение. Форма на гаранцията за изпълнение.  Размер на
гаранцията за изпълнение.

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника,
определен за изпълнител на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една
страна, цели да стимулира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към точно и качествено изпълнение на
задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна - да послужи като
обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността
на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може 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.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по
следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: ДСК ЕАД
Банков код (BIC): STSABGSF
Банкова сметка (IBAN): BG76 STSA 9300 3300 8011 49

Ако участникът, определен за Изпълнител, избере да представи гаранцията за
изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът,
удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната
банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен
път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция,
тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и че е със срок на валидност – най – малко три месеца след изтичане
на срока за изпълнение на договора /ако липсват основания за задържането на гаранцията/.
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При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция
изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е
юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е
отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а
не само идентификация на единия от тях.

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 представяне
на документ, удостоверяващ внесена гаранция за изпълнение на договора от избрания за
изпълнител участник.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.

РАЗДЕЛ VІI: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Предоставяне на достъп до документацията за участие:
На основание чл. 64, ал.3 от ЗОП, от датата на публикуването на  обявлението се

предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на
следния  интернет адрес на Община Силистра (посочен и в обявлението за откриване на
процедурата): www.silistra.bg

2. Място и срок за получаване на документацията за участие:
Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на

обществената поръчка, могат да направят това в ст.308 в сградата на общинска
администрация, на адрес: гр. Силистра, ул. ”Симеон Велики” № 33, всеки работен ден от 8,00
ч. до 17,00 ч.  до 03.08.2012 г. Крайният срок за получаване на оферти е 17.00 ч. на 10.08.2012
г., посочен и в обявлението за обществената поръчка.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят на място.
Предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването

й, а именно в сградата на Община Силистра на адрес: гр. Силистра, ул. ”Симеон Велики” №
33, всеки работен ден от 8,00 ч. до17,00 ч.

Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ,
удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Силистра: IBAN: BG50
STSA9300 8402 6756 00, BIC: STSABGSF в банка ДСК ЕАД или на място в офиса на банка
ДСК ЕАД, в сградата на общинската администрация.

3. Цена на документацията за участие:
Цената на документацията е 10.00 лв. /десет лева/ без ДДС или 12.00 лв. /дванадесет

лева/ с ДДС.

4. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие:
Всеки участник може да поиска писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разяснения по

документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно
документацията за участие в откритата процедура и/или процедурата за провеждане на
същата могат да бъдат подавани от лицата, закупили документация за участие, на адреса и
лицето, посочени в обявлението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него длъжностно
лице предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането.
Даденото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които
са закупили документацията за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да

http://www.silistra.bg/
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отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към
документацията, която предстои да се купува от други участници. Разясненията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъдат своевременно публично обявявани и на Интернет адреса на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: www.silistra.bg .

5. Решение за промяна:
Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на

заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията
на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата,
отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението
и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на
процедурата.

Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на
обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на
процедурата.

С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или
доставките по обявения предмет на поръчката.

В решението за промяна възложителят определя и нов срок за получаване на оферти
или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

Възложителят може да не определя нов срок, когато промените не засягат критериите
за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

След изтичането на 14-дневния срок възложителят може да публикува решение за
промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:
1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на
офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни
документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;
2. в случаите по чл. 29, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:
1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено
само едно заявление или оферта;
2. това се налага в резултат от производство по обжалване.
С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че
всички заинтересовани лица са уведомени.

РАЗДЕЛ VIІI : КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ:
Всички комуникации и действия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на участниците,  свързани с

настоящата открита процедура, са в писмен вид.
Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на

Община Силистра, гр. Силистра, ул. ”Симеон Велики” № 33, всеки работен ден;  по факс; чрез
препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които той е длъжен да уведоми участниците, се
изпращат по факс или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо
с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е
достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и
не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме
уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса,
известен на изпращача.

http://www.silistra.bg/
http://web.apis.bg/p.php?i=9663&b=0%23p6225755%23p6225755
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При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на
договора за обществена поръчка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да посочи коя част от
информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право
да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не я разкрива.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците,
посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с
изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изпрати информация за
сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпълни законовото си
задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола.  В този
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще положи грижа и може да откаже достъп до информация,
съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или
предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

 Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за
възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на информацията.

Участникът  може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен
вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид и на електронен
носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

РАЗДЕЛ ІX : ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:
1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите:

За провеждане на процедурата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с писмена заповед назначава
комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти. Комисията се назначава
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня,
определен за отваряне на офертите.

Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, един от които
задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата
професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на
поръчката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да привличе като член на комисията и външен експерт,
който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с
предмета на поръчката.

Срокът за приключване на работата на комисията, се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
заповедта и може да бъде променян, само с негова заповед. Срокът не може да бъде по-дълъг
от срока на валидност на офертите определен в обявлението за обществената поръчка, освен
ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си след, искане на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Комисията, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на комисията на
13.08.2012 г., от 13.30 часа в сградата на Община Силистра, адрес: гр. Силистра,
ул. ”Симеон Велики” № 33, ст. 202 - Заседателна зала.

В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците ще бъдат
уведомени писмено.
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Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията
си и не може да бъде заместен от резервен член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава заповед за
определяне на нов член.

Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
декларация, в която декларират, че:

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен
участник;

б) не са "свързани лица" с участник в процедурата или с посочените от него
подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със
своята работа в комисията.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия,
критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от
членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с
особено мнение и писмено излага мотивите си.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и
регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически
лица с нестопанска цел. Представител на участник се допуска след представяне на документ
за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно
представителство по силата на решение за регистрация). Присъстващите представители се
подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието
на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват
плик №3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише
плик № 3 на останалите участници.

В присъствието на лицата, посочени по-горе, комисията отваря плик №2 и най-малко
трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага
по един представител на присъстващите участници да подпише документите в плик №2 на
останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които
той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на
комисията.

В закрити заседания, Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с
критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса
на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на
възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на
комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола.

Участникът няма право да представя други документи, освен посочените в
протокола.

След изтичането на срока, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително
представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор,
поставени от възложителя.

http://web.apis.bg/p.php?i=9663&b=0%23p6225780%23p6225780
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Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не
отговарят на изискванията за подбор, както и на тези, които не са представили в срок
указания липсващ документ, определен от комисията.

Комисията при необходимост може по всяко време:
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на

информация от други органи и лица;
2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2
и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и
ценовото предложение на участниците.
Комисията с мотивирана обосновка предлага за отстраняване от участие в поръчката

всеки участник:
1.  който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;
2. за когото са налице обстоятелства по чл.  47,  ал.  1  и 5 и посочените в обявлението

обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
3.  който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4.  който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.  57,  ал.  2 от

ЗОП;
5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация

за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Критерият за оценка в настоящата обществена поръчка е „икономически най-
изгодна оферта”.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия.
Съгласно чл.71, ал.4 от ЗОП, когато  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.

Участниците освен писмено, ще бъдат уведомени и чрез публикуване на покана на
адрес www.silistra.bg/op три дни преди провеждането на публичното заседание за
датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти.

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически
лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не се отваря.

Комисията ще отвори пликовете с предлаганата цена, след като е разгледала офертите
и е извършила оценяване по всички други показатели,  което е отразено в подписан от
членовете на комисията протокол.

            Когато офертата на участника съдържа предложение в числово изражение, което в
зависимост от избрания критерий е с 20  на сто по –  благоприятно от средната стойност на
съответните предложения в останалите оферти,  комисията изисква подробна писмена
обосновка от него за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за

http://www.silistra.bg/op
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представяне на обосновката, който не може да бъде по- кратък от три работни дни от
получаването на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване
офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

     а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
     б) предложеното техническо решение;
     в) наличието на изключително благоприятни условия за участника;
     г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени,

че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване
от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена
поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано
в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се
отстрани.

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с
предварително обявените условия. Класира участниците по степента на съответствие на
офертите с предварително обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.

За своята работа по разглеждането, оценяването и класирането на офертите, комисията
съставя протокол със съдържание, съгласно изискванията на чл.72 от ЗОП. Протоколът се
подписва от всички членове и председателят и се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с
цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Класиране и определяне на изпълнител:

В срок от 5 /пет/ работни дни след приключване на работата на комисията,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника,
определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ. В решението ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва също отстранените
от процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща решението на участниците в срок от 3 /три/ дни от
издаването му.

Всички участници имат право да се запознаят с протокола на комисията. При писмено
искане от страна на участник, направено в срока на обжалване на решението,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява достъп до протокола в тридневен срок от получаването му.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже достъп до информация,  съдържаща се в протокола,
когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или
нарушава конкуренцията. При писмено искане от участник ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в 3-
дневен срок от получаване на искането да предостави копие от протокола при условията на
ЗОП.

3. Прекратяване на процедурата:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с
мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39, ал.1 от Закона за
обществените поръчки, а именно:

1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията
по чл. 47 - 53а от ЗОП;
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2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4.  първият и вторият класирани участници откажат да сключи договор;
5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена

промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за
изпълнението на поръчката по причини, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

7.  поради наличие на някое от основанията по чл.  42,  ал.  1 не се сключва договор за
обществена поръчка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;
2. има само един  участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а, или само

една оферта отговаря на предварително обявените условия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. участникът, класиран на първо място:
а) откаже да сключи договор, или
б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, от ЗОП или
в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2
от ЗОП, когато са посочени в обявлението.
Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в

сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на
процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок да уведоми участниците за
прекратяването на обществената поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния
директор на Агенцията по обществени поръчки.

РАЗДЕЛ Х: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1. Условия за сключване на договор с определения за изпълнител:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договор за обществената поръчка с участника, класиран
от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на
договор, представен в документацията за участие, като всички негови клаузи се приемат
безусловно от избрания за изпълнител участник, и същият включва задължително всички
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
Договорът за обществена поръчка не се сключва съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП, ако при
подписване на договора определеният Изпълнител:

1.  не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;
2.  не представи определената гаранция за изпълнение на договора;
3.  не извърши съответна регистрация,  не представи документ или  не изпълни друго

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и е поставено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на
процедурата.

Не се изисква изпълнение на задължението по чл.47, ал.10 и чл.48 , ал.2 от ЗОП, в
случаите по чл. 47, ал. 11 от ЗОП.

В случай, че участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно физическо или
юридическо лице, то при подписване на договора за обществена поръчка участникът е длъжен

http://web.apis.bg/p.php?i=9663&b=0%23p6225769%23p6225769
http://web.apis.bg/p.php?i=9663&b=0%23p6225773%23p6225773
http://web.apis.bg/p.php?i=9663&b=0%23p6225764%23p6225764
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да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от
ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в
съответната чужда държава не се издават такива документи или когато те не включват всички
случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава
декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато
клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон,
участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен
орган,  нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата,  в която
той е установен.

Когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически/юридически
лица ,възложителят сключва договор, след като изпълнителят представи заверено копие от
удостоверение за данъчна регистрация по Булстат на създаденото обединение, съгласно чл.49,
ал.1 и 2 от ППЗОП.

Според §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Закон на държавата, в
която участникът е установен" е:

а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на
международното частно право;

б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 на
Кодекса на международното частно право;

в)  за обединенията,  които не са юридически лица – правото на държавата,  в която са
регистрирани или учредени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с
втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;
2. не представи някои от документите, посочени по- горе и изискуеми, съгласно чл.42,

ал.1 от ЗОП.
В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предлага подписването му на втория класиран

участник.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ
неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

2. Срокове за сключване на договора:

Договорът се сключва в срок от един месец след влизането в сила на решението за
определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително
изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичането на 14-дневният срок от
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определянето за изпълнител.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в
сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

3. Основания за изменение на договора:
Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

1) когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
            a) промяна в сроковете на договора, или
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            б) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради
намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

2) когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до
размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

3) при удължаване срока на договор за услуга с периодично или продължително
изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил
процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на
изпълнител;
б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;
в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за
възложителя.

       Изменението на цената на основание т. 2 е допустимо до размера на реалното
увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на
държавно регулираната цена.

РАЗДЕЛ  ХI: ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от

участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за
обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от
българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в
записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са
записите в документа с по- висок приоритет, като приоритетите на документите са в
следната последователност:

1. Решението за откриване на процедурата;
2. Обявление за обществена поръчка;
3. Указанията за участие;
4. Проектът на договор за изпълнение на поръчката;
5. Образците за участие в процедурата.
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
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Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния

бюджет на Република България

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЗАДАНИЕ

за „Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие”, при реализацията на
дейностите по проект “Парад на изкуствата - Силистра” по Договор с рег. номер
№BG161PO001/1.1-10/2010/023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

№ Наименование Параметри и характеристики
Ед.
мяр
ка

Коли-
чество

Парад на изкуствата

1 демонстративни
сценични костюми

-9 костюма за ателиета по танци;
-6 костюма за ателиета по музика;
-3 костюма за ателие изобр. изкуство;
-3 костюма за ателие фотография;
-3 костюма за ателие „Пана от мозайки;
-3 костюма за ателие „Изкуство от
рециклирани материали”;
-3 костюма за ателие „Изработка на
накити”;
-6 костюма за Иновативно културно
събитие
-16 демонстративни костюма за
добруджански народни танци (8 мъжки/
8 женски);
-8 демонстративни костюма на етноси (4
мъжки и 4 женски)-български, турски,
ромски, арменски
(всички костюми се реализират по
предварително одобрени идейни
проекти от възложителя)

бр. 60

Ателие по танци (3 бр.)

2 минерална вода за
участниците

комплект от 4 пластмасови бутилки по
0,.500 мл със съответния брой за
ателието

бр. 120

3 дискове с танцова
музика

СD, еднократно с памет 700 МВ и запис
с 60 мин. народна музика – народни
танци

бр. 300

http://www.bgregio.eu/
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4 обложки за дискове пластмасови, с всички задължителни
елементи за визуализация бр. 300

5.
Сценография

/по 3 ателиета за всяка
от двете години/

Осигурява художесвено-
пространственото оформление на  ателие
на открито, неограничена по вид и
материи

бр. 6

6. Монтаж и демонтаж на
сценография

Осигурява аранжирането на елементите
от сценографията на мястото на ателието
и съответно тяхното демонтиране за
всяко издание на ателието

бр. 6

7.
Логистика на събитието
/по 3 ателиета за всяка

от двете години/

Обезпечаване на цялостна организация
за провеждане на събитието,в т. ч.
сценарий и организационно технически
план

бр. 6

8.
Модератор

/по 3 ателиета за всяка
от двете години/

Ръководи  и моделира  реализацията на
дейностите в ателието,взаимодействието
с творческия консултант и публиката.

бр. 6

9.

Художествен
консултант

/по 3 ателиета за всяка
от двете години/

Демонстрира техниката на изпълнение и
помага за усвояване на умения от
участниците в ателието

бр. 6

10.

Озвучаване
/по 3 ателиета за всяка

от двете години/
Осигуряване на музикален оператор и
техника  за реализиране на ателието бр. 6

11.
Охрана

/по 3 ателиета за всяка
от двете години/

Осигуряване на охрана на събитието за
реализиране на определеното место бр. 6

Ателие изобразителни
изкуства (по 2 издания
за всяка година )

12.
комплект акварелни бои,
в т. ч. четки и съд за
вода

опаковка 12 цвята
бр.

100

13.
комплект темперни бои,
в. т.ч. четки и съд за
вода

опаковка 10 цвята, 60 гр./бр.,
бр.

60

14. комплект флумастери опаковка 30 цвята бр. 40
15. картон за рисуване 100/70, бял, за акварел и графика бр. 200
16. паспарту Картон, различни цветове бр. 200

17. комплект цветни моливи
в т. ч. и пастели опаковка 12 цвята, НВ бр. 100

18. комплект черни моливи опаковка 12 бр., НВ бр. 20
19. гуми за триене на молив бр. 40
20 шнур за изложба Памучен  3-5 мм, цвят неутрален м 300

21
комплект щипки

Пластмасови, домакински, малък размер
ком
плек

т
40

22 стативи за рисуване 72/114/180 см, естествен материал
(предварително одобрен проект от

бр. 10
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възложителя)

23 минерална вода за
участниците

комплект от 4 пластмасови бутилки по
0,.500 мл, със съответния брой за
ателието

бр.
80

24
Сценография

/по 2 издания за всяка
от двете години/

Осигурява художесвено-
пространственото оформление на  ателие
на открито, неограничена по вид и
материи

бр. 4

25 Монтаж и демонтаж на
сценография

Осигурява аранжирането на елементите
от сценографията на мястото на ателието
и съответно тяхното демонтиране за
всяко издание на ателието

бр. 4

26
Логистика на събитието
/по 2  издания за всяка

от двете години/

Обезпечаване на цялостна организация
за провеждане на събитието,в т. ч.
сценарий и организационно технически
план

бр. 4

27
Модератор

/по 2 издания за всяка от
двете години/

Ръководи  и моделира  реализацията на
дейностите в ателието,взаимодействието
с творческия консултант и публиката.

бр. 4

28

Художествен
консултант

/по 2 издания за всяка от
двете години/

Демонстрира техниката на изпълнение и
Помага за усвояване на умения от
участниците в ателието

бр. 4

29
Охрана

/по 2 издания за всяка от
двете години/

Осигуряване на охрана на събитието за
реализиране на определеното место бр. 4

Ателие приложни
изкуства и фотография
(4 бр.)/за всяка от двете
години/ - материали

30 керамични и теракотни
плочки

Размери – 15/15см., 33/35см., 25/33см,
основни цветове, включително плочки с
различни орнаменти, цветя и
геометрични мотиви

кв.м

100

31 баластра дребна фракция кв.м 100

32 фугираща смес
Светли цветове, за 100 кв. м. плочки
/цимент/ бр. 50

33 комплект инструменти

дрелка и бъркалки + скоби , шпакли –
метални и гумени, клещи за стъкло и
инструмент за рязане на стъкло и
инструмент за рязане на стъкло, клещи,
чукове, инструмент за подравняване на
фуги,  пластмасови кофи

бр. 10

34 кадастрон 100/70 см ,бял бр. 50

35 комплект винкели
0.2/0.2см, Г-образен, 40м, тръби метални
– 1 цол, 10 м

бр.
2

36 комплект ламарини дебелина – 2мм бр. 2
37 Наем работилница За извършване на технически операции бр. 2
38 комплект акрилни бои 6 цвята  в комплект бр. 2
39 Комплект блажни бои 12 кутии в комплект, алкидна, различни бр. 2



___________________________________________________________________________________________
Този документ е създаден в рамките на проект „Парад на изкуствата – Силистра”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

38

цветове, оцветители за латекс
40 лепило С-200 Стек с 20 бр.единични опаковки х 200 г бр. 2

41 комплекти мъниста

Различни видове – сърца, цветя,
пеперуди, перли, дървени мъниста,
имитация сваровски, висулки, топчета
,материя- стъкло,  пластмаса, дърво,
текстил, метал
/Одобрен проект  за комплекти от
възложителя/

бр.

60
42 корда 3 мм, ролка бр. 20

43

комплекти за низане

Съдържащи: накрайници, закопчалки,
халки, стопери, клещи за бижутерия,
силиконов пистолет, силиконови пръчки,
куки за низане, вдевачки за низане, ленти
от велур, тел - заготовка за пръстени,
гердани и обици, закрепващи елементи,
стопери, накрайници

бр.

100
44 ножици Малък и среден размер бр. 100
45 копиране на снимки 20/30, пълноцветно бр. 1000

46 мобилни рамки за
фотографии

Рамка от пластмаса или дърво  с
възможност за аранжиране на
фотография с размер 20/30 и
пространствен фон около фотографията ,
/след одобрен проект от възложителя/

бр. 60

47 паспарту за фотографии
Картон/пластмаса, подходящ размер за
снимки 20/30,тип фотографско паспарту,
съобразено с размера на рамките

бр. 1000

48 шнур Памучен  3-5 мм, цвят неутрален м 200
49 комплект щипки Пластмасови, домакински, малък размер бр. 94

50

постоянни табла за
външна изложба  -
алуминиев профил (тип
билборд)

Метални, размер 1/1,5 м, предназначени
за открито пространство – за фотоси и
рисунки, включително монтаж и 3 пъти
направа и смяна на фотоси на таблата
/след одобрен идеен проект от
възложителя/

бр. 100

51 минерална вода за
участниците

комплект от 4 пластмасови бутилки по
0,.500 мл, със съответния брой за
ателието

бр. 160

Ателие приложни
изкуства и фотография
Първо издание „Пана
от мозайки” /по 1
издание за всяка от
двете години/

52
Сценография

/по 1 издание за всяка
от двете години/

Осигурява художесвено-
пространственото оформление на  ателие
на открито, неограничена по вид и
материи

бр. 2

53 Монтаж и демонтаж на
сценография

Осигурява аранжирането на елементите
от сценографията на мястото на ателието бр. 2
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/по 1 издание за всяка
от двете години

и съответно тяхното демонтиране за
всяко издание на ателието

54
Логистика на събитието
/по 1  издание за всяка

от двете години/

Обезпечаване на цялостна организация
за провеждане на събитието,в т. ч.
сценарий и организационно технически
план

бр. 2

55
Модератор

/по 1 издание за всяка от
двете години/

Ръководи  и моделира  реализацията на
дейностите в ателието,взаимодействието
с творческия консултант и публиката.

бр. 2

56

Художествен
консултант

/по 1 издание за всяка от
двете години/

Демонстрира техниката на изпълнение и
Помага за усвояване на умения от
участниците в ателието

бр. 2

57
Охрана

/по 1 издание за всяка от
двете години/

Осигуряване на охрана на събитието за
реализиране на определеното место бр. 2

Ателие приложни
изкуства и фотография
Второ  издание
„Изкуство от
рециклирани
материали” /по 1
издание за всяка от
двете години/

58
Сценография

/по 1 издание за всяка
от двете години /

Осигурява художесвено-
пространственото оформление на  ателие
на открито, неограничена по вид и
материи

бр. 2

59

Монтаж и демонтаж на
сценография

/по 1 издание за всяка
от двете години

Осигурява аранжирането на елементите
от сценографията на мястото на ателието
и съответно тяхното демонтиране за
всяко издание на ателието

бр. 2

60
Логистика на събитието
/по 1  издание за всяка

от двете години/

Обезпечаване на цялостна организация
за провеждане на събитието,в т. ч.
сценарий и организационно технически
план

бр. 2

61
Модератор

/по 1 издание за всяка от
двете години/

Ръководи  и моделира  реализацията на
дейностите в ателието,взаимодействието
с творческия консултант и публиката.

бр. 2

62

Художествен
консултант

/по 1 издание за всяка от
двете години/

Демонстрира техниката на изпълнение и
Помага за усвояване на умения от
участниците в ателието

бр. 2

63
Охрана

/по 1 издание за всяка от
двете години/

Осигуряване на охрана на събитието за
реализиране на определеното место бр. 2

Ателие приложни
изкуства и фотография
Трето   издание
„Изработване на
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накити” /по 1 издание
за всяка от двете
години/

64
Сценография

/по 1 издание за всяка
от двете години/

Осигурява художесвено-
пространственото оформление на  ателие
на открито, неограничена по вид и
материи

бр. 2

65

Монтаж и демонтаж на
сценография

/по 1 издание за всяка
от двете години

Осигурява аранжирането на елементите
от сценографията на мястото на ателието
и съответно тяхното демонтиране за
всяко издание на ателието

бр. 2

66
Логистика на събитието
/по 1  издание за всяка

от двете години/

Обезпечаване на цялостна организация
за провеждане на събитието,в т. ч.
сценарий и организационно технически
план

бр. 2

67
Модератор

/по 2 издания за всяка от
двете години/

Ръководи  и моделира  реализацията на
дейностите в ателието,взаимодействието
с творческия консултант и публиката.

бр. 2

68

Художествен
консултант

/по 1 издание за всяка от
двете години/

Демонстрира техниката на изпълнение и
Помага за усвояване на умения от
участниците в ателието

бр. 2

69
Охрана

/по 1 издание за всяка от
двете години/

Осигуряване на охрана на събитието за
реализиране на определеното место бр. 2

Ателие приложни
изкуства и фотография
Четвърто    издание
„Фотографски пленер”
/по 1 издание за всяка
от двете години/

70
Сценография

/по 1 издание за всяка
от двете години/

Осигурява художесвено-
пространственото оформление на  ателие
на открито, неограничена по вид и
материи

бр. 2

71

Монтаж и демонтаж на
сценография

/по 1 издание за всяка
от двете години/

Осигурява аранжирането на елементите
от сценографията на мястото на ателието
и съответно тяхното демонтиране за
всяко издание на ателието

бр. 2

72
Логистика на събитието
/по 1  издание за всяка

от двете години/

Обезпечаване на цялостна организация
за провеждане на събитието,в т. ч.
сценарий и организационно технически
план

бр. 2

73
Модератор

/по 1 издание за всяка от
двете години/

Ръководи  и моделира  реализацията на
дейностите в ателието,взаимодействието
с творческия консултант и публиката.

бр. 2

74

Художествен
консултант

/по 1 издание за всяка от
двете години/

Демонстрира техниката на изпълнение и
Помага за усвояване на умения от
участниците в ателието

бр. 2
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75
Охрана

/по 1 издание  за всяка
от двете години/

Осигуряване на охрана на събитието за
реализиране на определеното место бр. 2

Ателие Музика (2 бр.)

76 изпълнение на текст с
музикален съпровод музикален оператор „Караоке” бр. 2

77 минерална вода за
участниците

комплект от 4 пластмасови бутилки по
0,.500 мл, със съответния брой за
ателието

бр. 80

78. дискове с музика
СD, еднократно с памет 700МВ и запис с
60 мин. музика – за „караоке” бр. 200

79 обложки за дискове пластмасови, с всички задължителни
елементи за визуализация бр. 200

80

Озвучаване
/по 2 ателиета за всяка

от двете години/
Осигуряване на музикален оператор и
техника  за реализиране на ателието бр. 2

81
Сценография

/по 2 издания за всяка
от двете години/

Осигурява художесвено-
пространственото оформление на  ателие
на открито, неограничена по вид и
материи

бр. 2

82 Монтаж и демонтаж на
сценография

Осигурява аранжирането на елементите
от сценографията на мястото на ателието
и съответно тяхното демонтиране за
всяко издание на ателието

бр. 4

83
Логистика на събитието
/по 2  издания за всяка

от двете години/

Обезпечаване на цялостна организация
за провеждане на събитието,в т. ч.
сценарий и организационно технически
план

бр. 4

84
Модератор

/по 2 издания за всяка от
двете години/

Ръководи  и моделира  реализацията на
дейностите в ателието,взаимодействието
с творческия консултант и публиката.

бр. 4

85

Художествен
консултант

/по 2 издания за всяка от
двете години/

Демонстрира техниката на изпълнение и
Помага за усвояване на умения от
участниците в ателието

бр. 4

86
Охрана

/по 2 издания за всяка от
двете години/

Осигуряване на охрана на събитието за
реализиране на определеното место бр. 4

„Парад на
изкуствата”- хепънинг
с дефилета /финално

събитие/
/по 1 за всяка година /

87
Сценография

/по 1 издание за всяка
от двете години/

Осигурява художесвено-
пространственото оформление на  ателие
на открито, неограничена по вид и
материи

бр. 2

88 Монтаж и демонтаж на
сценография

Осигурява аранжирането на елементите
от сценографията на мястото на ателието бр. 2



___________________________________________________________________________________________
Този документ е създаден в рамките на проект „Парад на изкуствата – Силистра”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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/по 1издание за всяка  от
двете години/

и съответно тяхното демонтиране за
всяко издание на ателието

89

Озвучаване
/по 1 издание за всяка от

двете години/

Осигуряване на  озвучителна техника и
музикален оператор за реализиране на
хепънинга

бр. 2

90 Сценично осветление
Осигуряване на сценичното осветление
за реализиране на хепънинга, с
новозакупената техника по проекта

бр. 2

91

Логистика на събитието
/по 1 издание за всяка

от двете години/
/

Обезпечаване на цялостна организация
за провеждане на събитието,в т. ч.
сценарий и организационно технически
план

бр. 2

92

Модератор
/по 1 издание за всяка

от двете години,за всеки
хепънинг се предвиждат

по 2-ма модератори /

Ръководи  и моделира  реализацията на
дейностите в хепънинга . бр. 4

93

Охрана
/по 1издание за всяка  от

двете години/
Осигуряване на охрана на събитието за
реализиране на определеното место бр. 2

94
/Светлинно шоу/

/по 1 издание за всяка
от двете години/

Осигурява всички пиротехнически
елементи за реализиране на светлинно
шоу

бр. 2

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Решение за публикуване;

2. Обявление за обществена поръчка.

http://silistra.bg/files/13.07.2012-082fa05e79352e9d9cd69b95c068430b1.pdf
http://silistra.bg/files/13.07.2012-ddbd061eecdbaae149c2ffdba48c51fd2.pdf

