І.ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Пълно описание на предмета на поръчката: „Продажба на билети на ДКТ „Иван
Радоев - Плевен” и организиране на представления
Обособени са две позиции:
А/ За представления в страната” – с определен финансов приход в размер на 600 000
(шестстотин хиляди) лева без ДДС с прогнозна стойност до 210 000/двеста и десет
хиляди/лева,което е 35% от размера на прихода;
Гаранция за участие в процедурата – 2 100 /две хиляди и сто/ лева, представляваща 1 %
от минимално допустимата стойност на поръчката без ДДС.
Гаранция за изпълнение на договора – до 5 % от стойността на договора.
Б/ За представления в гр.Плевен – с определен финансов размер на 200 000 (двеста хиляди)
лева без ДДС с прогнозна стойност до 70 000/седемдесет хиляди/лева,което е 35% от
размера на прихода;
Гаранция за участие в процедурата – 700 /седемстотин/ лева, представляваща 1 % от
минимално допустимата стойност на поръчката без ДДС.
Гаранция за изпълнение на договора – до 5 % от стойността на договора.
Участник, предложил в оферта - предлагана цена стойност за изпълнение на договора
по-ниска от предвидения лимит за съответната обособена позиция се отстранява от участие в
процедурата, поради несъответствие на офертата му с предварително обявените от възложителя
условия.

II.ВИД ПРОЦЕДУРА
Открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 2 от ЗОП.
Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
III.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ/СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуги по осигуряване
продажба на билети за представления на ДКТ” Иван Радоев”
2. Организиране на билетни каси .
3. Осигуряване на рекламно и информационно обслужване на спектаклите/Разлепване
на афиши, флаери ,реклама в радиа и други медии.
ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
НА КАНДИДАТИТЕ ИЛИ УЧАСТНИЦИТЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 50 ОТ ЗОП.
Доказателства за икономически и финансови възможности на кандидатите или
участниците за изпълнение на поръчката в случая не се изискват.

V.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА
КАНДИДАТИТЕ ИЛИ УЧАСТНИЦИТЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.51 ОТ ЗОП
Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията, посочени в раздел ІІІ.2.3 от обявлението за
обществена поръчка:
Изискване по т.1. Участникът да представи
списък на основните договори с предмета на
поръчката, изпълнени от него през последните три
години /до датата на подаване на офертата/,
включително
обект
(предмет),
възложител
стойност, период на изпълнение на договора
(посочва се начална дата и крайна дата на всеки
договор).
Забележка: «изпълнен» е този договор, чието
изпълнение е приключило в рамките на заложения
от възложителя период, независимо от датата на
сключването му. (Списъкът се попълва съгласно
приложения към документацията образец).
Изискване
по
т.2
Представяните
2. Да представи минимум 3 бр.
референции (препоръки) за добро изпълнение по референции за добро изпълнение се отнасят за
включените в списъка по т. 2, изпълнени включените в списъка по т.2, изпълнени договори.
договори.

1. Участникът следва да има изпълнени
най-малко три договора с предмета на поръчката,
изпълнени от него през последните три години
до датата на подаване на офертата с не по-малко
приход в размер на 2 100 000/два милионa и сто
хиляди/лв за трите договора.

3. Участникът да разполага с техническо
оборудванеУчастника
да
разполага
с
представители /контрагенти/ в 240 Общини на
територията на страната и др.
В случай, че участникът не разполага със
собствено техническо оборудване - съгласно
чл.51а от ЗОП, може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица, при
условие, че докаже, че има на разположение тези
ресурси, за което трябва да представи писмени
доказателства /напр. копие от договор, заверен с
гриф “Вярно с оригинала”, сключен между него и
физическо или юридическо лице, с който на
участника се предоставя право на ползване.

Изискване по т. 3: Участникът да представи списък
на
техническото
оборудване
и
ресурсна
обезпеченост и др.
Списъкът следва да бъде подписан от лицето,
което представлява участника.

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
-най-ниска цена за организация на представленията / в лева
Оферирането става по отделно за всяка една позиция.
Класирането на участниците се извършва, като на първо място се класира участникът,
който е предложил най-ниската цена, на второ място – участникът, предложил следващата по
размер по-висока цена и т.н. В случай, че предложените цени на две или повече оферти са
равни, класирането на офертите се извършва съгласно чл.71 ал.5 от ЗОП.
При невъзможност за определяне по критерий „най-ниска цена”, съгласно чл.71, ал.5,
т.1 от ЗОП, класирането се извършва чрез провеждане на публичен жребий за определяне на
изпълнител между класираните на първо място оферти.
Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на
обществената поръчка.
Кандидатите заявяват цени без ДДС !!!
Забележка: На оценяване подлежи предложената цена/ставка без ДДС/за
участниците, регистрирани по ЗДДС/, съответно – крайна цена /за участниците, които не са
регистрирани по ЗДДС/.
VІI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
До 30 (тридесет) дни по банков път, след представяне на фактура в отдел
„Счетоводство и финанси” при ДКТ „Иван Радоев” Плевен и приложение за бр.продадени билети
и реализирания приход .
VІІI. СРОК НА ДОГОВОРА
Срокът на договора:12 месеца считано от датата на подписване на договора или до
изчерпване на определения от ДКТ „Иван Радоев” финансов лимит за обособените позиции,
IX. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
120 дни от датата на изтичане на срока за поучаване на оферти.
Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ
В случай на законодателна или структурно-организационна промяна в ДКТ Иван Радоев, в
резултат на която се променя структурната организация на възложителят, процедурата се
продължава , в чиято териториална компетентност преминава дейността на настоящето структурно
звено и който ще бъде упълномощен да осъществява функциите на възложител за реализирането на
обекта на обществената поръчка, като всички действия, извършени от участниците и възложителя до
момента на промяната, запазват валидността си.
ХI. ЛИЦАТА ЗА КОНТАКТИ
Венцислав Младенов Хаджиев – финансов контрольор, тел.: 064 / 801242, ел. адрес:
teatur_pleven@abv.bg
Живка Емилова Митева – Артистичен секретар тел.: 064 / 801242, ел. адрес:
teatur_pleven@abv.bg

