
 

 
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: Сдружение с нестопанска цел „Бранд Маркетинг Организация за световни 

вина“ 

Адрес: бул. България 49, вх. Б, ет.8, офис. 17; 

Град: гр. София Пощенски код: 

1404 

Държава: България 

За контакти: 

Лице/а за контакт:  Eлена Михайлова 

Телефон: + 359 886 137 599 

Електронна поща: Office@bmoworldwines.com Факс: Н/П 

Интернет адрес/и: http://bg-bmoworldwines.weebly.com 

 

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 

търговско дружество  

 Х юридическо лице с нестопанска цел 

 друго (моля, уточнете): 

 

 обществени услуги 

 околна среда 

 икономическа и финансова дейност 

 здравеопазване 

 настаняване/жилищно строителство и места за отдих и 

култура 

 социална закрила 

 отдих, култура и религия 

 образование 

 търговска дейност 

Х друго (моля, уточнете): 

MАРКЕТИНГ И ПРОМОТИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ 

ПРОДУКТИ И РЕГИОНИ НА ВЪТРЕШНИЯ И 

ВЪНШНИЯ ПАЗАР, КАКТО И ДЕЙНОСТИ, 

НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. 

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата: 

„Промотиране и популяризиране на продукти и региони на вътрешния европейски и международен пазар; 

съдействие при разработване на програми и включване в проекти, свързани със създаване, популяризиране и 

развитие на европейски продукти от България на нови пазари. Промоция на български вина в САЩ.“,  

 

  

(а) Строителство                       (б) Доставки                   

 
(в) Услуги  Х                  

 Изграждане  

 

Проектиране и изпълнение 

 

 Рехабилитация, реконструкция 

 

 Строително-монтажни работи 

 

 Покупка 

 

 Лизинг 

 

 Покупка на изплащане 

 

 Наем за машини и 

оборудване 

 

 Комбинация от изброените 

 

Категория услуга:№ 27 

 

 

(вж. приложение № 3 към чл. 5, ал. 

1, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки) 

http://bg-bmoworldwines.weebly.com/


 

 
 Други (моля, пояснете) 

……………...................................

................................. 

Място на изпълнение на 

строителството: 

________________________ 

________________________ 

 

код NUTS:      

Място на изпълнение на 

доставка: 

______________________ 

______________________ 

 

код NUTS:      

Място на изпълнение на услугата: 

България, САЩ,  

код NUTS: BG 411 

 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  

Избор на организация – изпълнител за извършване на следните дейности: оценка на резултатите, постигнати от 

действията по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018г по проект: 

„Промотиране и популяризиране на продукти и региони на вътрешния европейски и международен пазар“; 

съдействие при разработване на програми и включване в поректи, свързани със създаване, популяризиране и 

развитие на европейски продукти от България на нови пазари. Промоция на български вина в САЩ /Вашингтон, 

Чикаго, Ню Йорк/. 

Дейността включва: извършване на периодични (след всеки завършен проектен цикъл) измервания за 

постигнатите резултати; проучване на интереса и отношението на целевите групи към предлагания продукт 

(европейски вина от България); 

 

ІІ.1.3) Обособени позиции:   да   не  Х 

 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем  
 

Прогнозна стойност в лева, общо без вкл. ДДС  

(в цифри) : 80 000 лева 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение в месеци: 24 /двадесет и четири/ месеца (от сключване на договора с финансиращата 

организация), но не по-дълъг от срока на договора за безвъзмездна финансова помощ. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) неприложимо 

 

 

1.1.б Гаранция за добро изпълнение: неприложимо 

________________________________________________________________________ 

 

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги 

уреждат 

Съгласно Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална 

програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014–2018г., издадена от министъра на 

земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 34 от 15.04.2014 г., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., изм. и доп., бр. 89 от 

28.10.2014 г., бр. 92 от 27.11.2015 г., в сила от 27.11.2015 г., 

 

 

Плащането се извършва по банков път при следните условия: 

След подписване на договор за изпълнение, възложителят извърява плащане, както следва: 

 

 А

авансово плащане в размер на 50 % от стойността на всяка предстояща за изпълнение дейност, в 10 /десет/-дневен 



 

 
срок след изпращане на заявка от Възложителя. 

 

 О

окончателно плащане след изпълнение на възложената дейност, в 10 /десет/-дневен срок след подписване на 

приемо-предавателен протокол от двете страни за изпълнена дейност и издадена фактура. 

 

След изпълнение на цикъл от дейности (допълнително определни от Възложителя), Изпълнителят представя 

доклад за извършени дейности. 

 

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)    да  не Х 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

 

ІІІ.2.2) Изискуеми документи: 

1) Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Оферта – по образец; 3) 

Копие от протокол за предоставена документация за участие; 4) Административни сведения (по образец); 5) 

Документи за регистрация(юридически статус) на участниците; 6) Оригинал или нотариално заверен учредителен 

акт на обединението (ако е приложимо), съдържащ клауза за солидарна отговорност между участниците в 

обединението спрямо Възложителя; 7) Декларация за удостоверяване на наличие или липса на обстоятелства (по 

образец); 8) Удостоверение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни 

задължения; 9) Декларация за липса на други публичноправни задължения; 10) Доказателства за икономическо и 

финансово състояние на участника за последните три финансови години 2012, 2013 и 2014г. - ГФО; 11) Описание 

на профила на участника, включващо обща информация относно сферата на дейност, пазарната специализация и 

др. (по отношение на консорциумите, описанието трябва обхваща всички членове на консорциума); 12) 

Доказателства за технически възможности и квалификация на участнциите; Списък на изпълнените през 

последните 3 години договори за извършване на услуги в областта на рекламата и връзки с обществеността, 

придружен от препоръки за добро изпълнение; Данни за работниците или служителите, които организацията ще 

използва за изпълнение на мерките, включени в промоционалния проект; Професионални автобиографии на 

експертите и служителите, които ще се ползват за доказване на образованието и професионалната квалификация на 

лицата; Декларация за ангажираност на експертите; 13) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по 

образец); 14) Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от 

законния представител); 15) Техническо предложение по образец; 16) Срокове за изпълнение на дейността; 17) 

Ценова оферта по образец; 

Изискуеми документи и информация: 

Минимални изисквания за иконономическо и 

финансово състояние на участниците – Участникът 

трябва да има минимален оборот от дейности, сходни 

с предмета на поръчката за предходните две 

приключени финансови години, не по-малко от 50 

000лв. общо или от датата на учредяване/започване на 

дейността. 

 Списък или справка –информация (свободен текст) за успешно извършени услугите, сходни с обекта на процедурата, през последните 3 години взависимост от датата на която кандидата е учреден или започнал дейността си.  

В списъка трябва да са посочени: предметът на 

поръчката, срок на изпълнение и стойност. 

 

Описание на профила на участника, включващо обща 

информация относно сферата на дейност, пазарната 

специализация и др. (по отношение на 

консорциумите, описанието трябва обхваща всички 

членове на консорциума); Участникът трябва да има 

опит не по-малко от 3 (три) години в някоя от 

следните области: маркетинг, маркетингови и 

социологически проучвания, изработване на 

икономически анализи и прогнози; за доказване на 

техническите възможности на учстника е необходимо 

предоставянето на следните документи: 1) Списък на 

основните договори, сходни с предмета на 

настоящата поръчка, изпълнени през последните три 

Изисквания към техническия капацитет на участника: 

Доказателства за икономическо и финансово състояние 

на участника за последните три финансови години 2012, 

2013 и 2014г. – ГФО 

 

За изпълнение на дейностите по настоящата поръчка, 

Изпълнителят трябва да осигури квалифициран и добре 

структуриран екип от най-малко 3-ма експерти с най- малко 

3 години доказан професионален опит на всеки един от тях 

при изпълнение на дейности, сходни с предмета на 

поръчката:  

 

Ключовите експерти следва да са на разположение на 

участника, до приключване на проекта или до разписване на 

финален приемо-предавателен протокол. 

 

 



 

 
години (приключили към крайния срок за подаване на 

оферти по тази поръчка), включително стойностите, 

датите (начална и крайна) и получатели. Участникът 

да има изпълнени минимум 3 договора с предмет, 

сходен на предмета на настоящата поръчка, 

придружен с минимум 3 референции за добро 

изпълнение. 2) Участникът трябва да разполага през 

целия период на осъществяване на поръчката с екип 

за изпълнение на проекта с необходимото 

образование, умения и опит за качествено изпълнение 

на техническото задание. 3) За доказване 

квалификацията, уменията и професионалния опит на 

лицата, включени в екипа се представя подробна 

автобиография. 

 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Критерий за  оценка на офертите 

(моля, отбележете приложимото) 

 

най-ниска цена                                                             

 

ІV.2) Административна информация 

 

 

ІV.2.1) Условия за получаване на поканата и документацията за участие - спецификации и допълнителни 

документи : 

 

1. Чрез предоставяне на ръка на адрес:  

 

гр. София, бул. България 49, вх. Б, ет.8, ап. 17 

 

2. Чрез изпращане по електронна поща 

 

office@bmoworldwines.com 

_______________________________________________________________________ 

 

 

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата:  24.12.2015г.                  Час: до 16,00 ч. 

 

На адрес:  

 

гр. София, бул. България 49, вх. Б, ет.8, ап. 17 

 

1. Вестник „НОВИНАР“ – http://www.novinar.bg/ - хартиен и електронен вариант 

2. Вестник „СЕГА“ - http://www.segabg.com/ - хартиен и електронен вариант 

3. Уеб страницата на Бранд Маркетинг Организация за световни вина – http://www.bg-bmoworldwines.weebly.com/   

 

ІV.2.3) Срок на валидност на офертите  

90 (деветдесет) дни от датата на подаване на офертата. 

 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящия пояснителен 

документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

http://www.novinar.bg/
http://www.segabg.com/
http://www.bg-bmoworldwines.weebly.com/


 

 
1) Административни сведения (по образец); 2) Документи за регистрация(юридически статус) на участниците; 3) 

Оригинал или нотариално заверен учредителен акт на обединението (ако е приложимо), съдържащ клауза за солидарна 

отговорност между участниците в обединението спрямо Възложителя;  

 

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата (Важно: документите, 

посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 

За доказване на икономическо и финансово състояние на участника за последните три финансови години, 

участникът е необходимо да предостави ГФО за 2012, 2013 и 2014г. ;  

В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по т.ІІІ.2.3 от 

настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, 

изброени в т.ІІІ.2.2.): 

1) Описание на профила на участника, включващо обща информация относно сферата на дейност, пазарната 

специализация и др. (по отношение на консорциумите, описанието трябва обхваща всички членове на консорциума); 2) 3); 

Списък на изпълнените през последните 3 години договори за извършване на услуги в областта на рекламата и връзки с 

обществеността, придружен от препоръки за добро изпълнение; Данни за служителите/експертите, които организацията ще 

използва за изпълнение на мерките включени в промоционалния проект; Професионални автобиографии на експертите и 

служителите, които ще се ползват за доказване на образованието и професионалната квалификация на лицата; Декларация 

за ангажираност на експертите; 4) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец);  

 

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения 

относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на 

допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. 


