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Образец на публична покана по чл. 51 от 

 от ЗУСЕСИФ 
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 
 
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 
 

Официално наименование: 
„ЕВРО-АЛИАНС“ ООД 
Адрес: 
ул. „САМАРА“ №13 
Град: 
Пловдив 

Пощенски 
код: 4003 
 

Държава: 
България 

За контакти: 
Лице/а за контакт: Стела Дамянова 
Коева 

Телефон: 
+359 88 864 1636 

Електронна поща: 
37TUstela@euro-alliance.net U37T 

Факс: 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
www.euro-alliance.net 

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

 търговско дружество  
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 
 друго (моля уточнете): 
85.59 други образователни дейности, 
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неквалифицирани другаде 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ  
 
ІІ.1) Описание 
 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката 
или услугата 
 
 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 
съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 
 
(а) Строителство                       (б) Доставки                   

 
(в) Услуги                     

 Изграждане  
 
 
Проектиране и изпълнение 
 
 Рехабилитация, 
реконструкция 
 
 Строително-монтажни 
работи 
 

 Покупка 
 
 Лизинг 
 
 Покупка на изплащане 
 
 Наем за машини и 
оборудване 
 
 Комбинация от 
изброените 
 
 Други (моля, пояснете) 
……………........................
............................................ 

Категория услуга: № 17 
 
 
 
 

Място на изпълнение на 
строителството: 
________________________ 
________________________ 
 
код NUTS:      

Място на изпълнение на 
доставка: 
______________________ 
______________________ 
 
код NUTS:      

Място на изпълнение на 
услугата: 
 
код NUTS: BG421 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 
 
„ЕВРО-АЛИАНС“ ООД, като Бенефициент по договор за БФП № РД50-32/24.02.2021 
г./ №  на проекта (от ИСУН) BG06RDNP001-1.001-0031, провежда процедура с 
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публична покана, съгл. разпоредбите на ПМС № 160/01.07.2016 г., за възлагане на 
поръчка с предмет „Осигуряване на настаняване за обучаеми в „ЕВРО-АЛИАНС” 
ООД лица“. 
 
Целта на настоящата публична покана е, Бенефициентът да осигури икономически най-
изгодни условия за доставка на услуга за осигуряване на*: 

− 4 560 броя нощувки в гр. Пловдив 
за нуждите на „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД, съгласно проект № BG06RDNP001-1.001-0031  
„Професионални обучения от „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД“. 
 
* Промени в доставката на услугата са допустими при необходимост, възникнала по 
време на изпълнението на проект BG06RDNP001-1.001-0031  „Професионални 
обучения от „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД 
  
 

Основни изисквания към изпълнението на услугата 
 

1. Изпълнителят трябва да осигури на Бенефициента настаняване, на територията 
на град Пловдив (мястото на провеждане на обученията), за 480 обучаеми (в групи 
до 30 човека) в „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД лица, по проект BG06RDNP001-1.001-0031  
„Професионални обучения от „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД, съгласно всяка конкретна 
заявка на Бенефициента и разпоредбите на Наредбата за командировките в страната. 

2. Настаняването следва да бъде в стаи с единично ползване и в изпълнение на 
всички предвидени мерки за безопасност срещу COVID-19. 

3. Настаняването следва да бъде в хотел с категория минимум 3 звезди, съгл. 
Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и Заведения 
за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и 
реда за регистриране на стаи за гости, приета с ПМС № 139 от 26.06.2020 г. на 
основание чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма. 

4. Изпълнителят гарантира постоянна наличност от не по-малко от 30 стаи с 
единично ползване при направена заявка за резервация от бенефициента. 

5. Изпълнителят трябва да предложи резервация и настаняване на всяка група (30 
души) в един хотел. Не се допуска настаняване в различни хотели. 

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):  
 
Код по CPV: 55110000-4 (услуги по хотелско настаняване) 
 

http://www.eufunds.bg/
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(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички 
обособени позиции, когато е приложимо) 
ІІ.1.4) Обособени позиции:   да   не  
 
Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 
 
само за една обособена позиция 
 
 

за една или повече 
обособени позиции 
   

за всички обособени 
позиции 
 

 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 
 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 
приложимо) 
 

− 4 560 броя нощувки в гр. Пловдив 
 

Прогнозна стойност в лева с ДДС (общата сума за всички от гореописаната 
позиция трябва да не надвишава):  258 000 лв. (двеста петдесет и осем хиляди 
лева) с ДДС. 
 

 
 
ІІ.3)  Срок на договора 
 

Срок за изпълнение на договор по процедурата: 31 (тридесет и един) месеца и до 
не по-късно от 14.06.2023 г. 

 
 
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата 
 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  
 
Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение): 
 
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на 

http://www.eufunds.bg/
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договора за обществена поръчка без включен ДДС. 
 
Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под 
формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 
покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира 
формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или 
банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на 
трето лице – гарант. 
 
Участникът, определен за Изпълнител, представя банковата гаранция, платежният 
документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение или застрахователната  
полица при сключване на договора за възлагане на поръчката. 
 
При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция 
изрично се посочва номера на договора. 
 
При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане, паричната сума се 
внася по следната сметка на Възложителя: 
Банка: ИНВЕСТБАНК - ПЛОВДИВ 
Банков код (BIC): IORTBGSF 
Банкова сметка (IBAN): BG58IORT81291003025500 
 
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 
тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: 
− безусловна и неотменима; 
− в полза на „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД 
− със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора. 

 
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, тогава 
същата следва да е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след срока 
на действие на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо 
се лице по застраховката. Застраховката следва да покрива отговорността на 
Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на договора и не може да бъде 
използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по 
сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 
обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за 
сметка на Изпълнителя. 
 
Банковите разходи за издаването на гаранциите се поемат от Изпълнителя. Той 

http://www.eufunds.bg/
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трябва да предвиди и заплати своите такси по  откриване и обслужване на 
гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от размера, който е 
определен в  настоящата документация. 
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно 
вносител на сумата по гаранцията. 
 
Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него. 
 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за изпълнение. 
 
Непредставянето на гаранция за изпълнение ще се приеме от Бенефициента за 
отказ от сключване на договора. 
 
 
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат 
 
Съгласно приложения към настоящата покана проект на договор. 
 
Във всяка фактура Изпълнителят трябва да включва номерът на Договора за 
предоставяне на БФП на Бенефициента BG06RDNP001-1.001-0031. 
 
ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в 
хода на изпълнението му:  (Или: Условия от изпълнението на предмета на 
процедурата, които могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни 
промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на 
договора:) 
 
1.3.1) Доставката на услугите и срокът на договора за изпълнение могат да бъдат изменяни 
при промяна в проекта на Бенефициента. 
1.3.2) Промени в договора за изпълнение могат да се осъществяват  по взаимно съгласие и в 
писмена форма и задължително, когато са налице обстоятелства по т. 1.3.1. 
 
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)     да    не  
Ако да, опишете ги: 
Неприложимо. 
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ІІІ.2) Условия за участие  
 

ІІІ.2.1) Правен статус 
 
Изискуеми документи: 
 
 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а 
когато е физическо лице - документ за самоличност;  

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. (по образец) 
 

Ако кандидатът бъде поканен за сключване на договор, документи по чл.12, ал.1, т.2 
от ПМС 160/01.07.2016 г., удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 53, ал. 
2 от ЗУСЕСИФ: 
− свидетелства за съдимост, издадени от компетентен съд не по-рано от 6 месеца 

преди датата на сключване на договора – оригинал или заверено копие от 
лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на 
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи  

− удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния компетентен съд 
не по-рано от 6 месеца преди датата на сключване на договора – оригинал или 
заверено копие. 

− удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община по 
седалище на Бенефициента и на кандидата, 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.  

− удостоверение от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” за липса 
на влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при 
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 
245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени 
с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен;  

 
При условие че кандидатът-търговец е установен в държава, в която регистрите, 
касаещи актуалното му състояние, са публично достъпни, документ, удостоверяващ 
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неговото актуално състояние, както и липсата на процедура по несъстоятелност и 
ликвидация може да не се изисква, ако посочи ЕИК (единен идентификационен 
код). В тези случаи, бенефициентът следва да удостовери извършената проверка с 
разпечатки от съответния регистър (заверени с подпис и печат на бенефициента) 
или други документи, удостоверяващи извършената проверка:  

− когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не 
се издават документи за посочените обстоятелства или когато 
документите не включват всички обстоятелства, кандидатът представя 
декларация, ако такава декларация има правно значение според 
законодателството на държавата, в която е установен.  

− Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 
национален закон, кандидатът представя официално изявление, направено 
пред компетентен орган в държавата, в която той е установен. 

 
Всички документи по процедурата трябва бъдат представени на български език. 
Когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде 
придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато 
документът е официален по смисъла на ГПК – да бъде легализиран или с 
апостил. Когато държавата, от която произхожда документът, е страна по 
Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни 
публични актове, ратифицирана със закон (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.), и има 
договор за правна помощ с РБългария, освобождаващ документите от 
легализация, документът трябва да е представен, съгл. режима на двустранния 
договор. 
 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 
160/01.07.2016 г.) 
Изискуеми документи и информация 
 
 
Неприложимо. 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
 
Неприложимо. 

 
 
ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС 
№ 160/01.07.2016 г.) 
 
Изискуеми документи и информация 
 
 
1) Документ/и за вписване в 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
 
1) Кандидатът следва да има валидно 
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Националния туристически 
регистър по чл. 166, ал.1, т.1 и/или 
т.2 от Закона за туризма 
 

Удостоверение по чл. 132, ал.1 
и/или Удостоверение за 
регистрация съгл. чл. 66, ал. 1 и 3 
от Закона за туризма. 

 
 
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 
 
ІV.1.1) Критерий за оценка на офертите: „Осигуряване на настаняване на обучаеми 
лица“ 
 

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии: 
(моля, отбележете приложимото) 
 
най-ниска цена                                                              
 
ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително 
разходите за целия жизнен цикъл                             
 
оптимално съотношение качество – цена               
 
 
 показатели, посочени в Методиката за оценка 
 
 

Показатели 
 
1.  
 
2. 
 
3.  

Тежест 
 
 
 
 
 
 

Показатели 
 
4.  
 
5.  
 
6.  

Тежест 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ІV.2) Административна информация 
 

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
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ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  
 
Дата: 12/10/2021 (дд/мм/гггг) 
 
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата. 
 
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) 
 
ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 
 

 
1 http://www.eufunds.bg - интернет адрес на Единния информационен портал на 

Структурните фондове на ЕС  
 

2. www.euro-alliance.net - (интернет адреса на Бенефициента - когато е приложимо) 
 
 
ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  
 
120 дни от крайния срок за получаване на оферти 
 
ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 
 
Дата: 13/10/2021 (дд/мм/гггг) 
Час: 11:00 ч. 
Място (когато е приложимо): гр. Пловдив 4003, ул. „Самара“ №13 
 

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

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е 
физическо лице - документ за самоличност; 

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/
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2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.) – при подаване на 
оферти; 
 
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. 
ІІІ.2.2 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка,  
трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 
Неприложимо. 
 
В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на 
кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени 
в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 

 
1) удостоверение за регистрация съгл. чл. 66, ал. 1 и 3 от Закона за туризма – копие, 

заверено от кандидата; и/или 
2) удостоверение по чл. 132, ал.1 от Закона за туризма – копие заверено от кандидата. 

 
Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. оферта по образец; 
2. декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 
подизпълнители); 

3. документи по  т.А.1, А.2, Б, В.1 и В.2 за подизпълнителите (ако е приложимо); 
4. други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): 

 
 
РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат 
да поискат писмено от Бенефициента разяснения по документацията за участие. 
Бенефициента е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на 
искането. 

2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение 
на средствата от ЕС в България 2020. 

3. Бенефициентът 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. 
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