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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ  И  ОПИСАНИЕ НА  ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ:  

„Изработване на печатни и рекламни материали във връзка с популяризиране на 

Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 г. и дейността на СНЦ „МИГ  Възход-Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия” през 2019г.“ по обособени позиции, както следва: 

 

Обособена позиция 1 – „Изработване на печатни материали“ 

Обособена позиция 2 – „Изработване на рекламни материали“ 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

1. Предмет на настоящата поръчка е „Изработване на печатни и рекламни материали във 

връзка с популяризиране на Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 г. и дейността на 

СНЦ „МИГ  Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” през 2019г.” по обособени позиции, 

както следва: 

Обособена позиция 1 – „Изработване на печатни материали“ 

Обособена позиция 2 – „Изработване на рекламни материали“ 

 

Дейностите/услугите  предмет  на  Обособена  позиция 1,  попадат  в  списъка  на стоките и 

услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, 

чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на 

хора в неравностойно положение, предвид което Обособена позиция 1  е запазена на основание 

чл.12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП. 

 

2. Място на изпълнение:  

Изготвените печатни и рекламни материали, следва да бъдат доставени до адреса на СНЦ „МИГ 

ВЪЗХОД-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“: с.Ветрино, Община Ветрино, ул.„Г.С.Раковски“ № 26  

 

Цел на обществената поръчка  

Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие № РД 50-49 от 13.06.2018 г. и Заповед № РД 09-92 от 08.02.2019 г. на Заместник – 

Министър и Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020г. за одобрение на предложени дейности и 

разходи на МИГ ВЪЗХОД-Ветрино, Вълчи дол, Провадия за 2019 година по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ и на основание чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, е 

необходимо да се определи изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработване на 

печатни и рекламни материали във връзка с популяризиране на Стратегията за ВОМР за 
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периода 2014-2020 г. и дейността на СНЦ „МИГ  Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” през 

2019г.”.  

 

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА. 

 

1.Дейностите предмет на поръчката са с технически спецификации, прогнозни стойности и срок 

за изпълнение по обособени позиции, както следва: 

 

№ 

по 

ред  

 

Дейности  

за осигуряване 

на публичност  

Минимални 

техническите 

характеристики/ 

параметри  

 

Количество  

 

Максимал-

на 

единична 

стойност в 

лв. без ДДС 

Максимал-

на обща 

стойност в 

лв. без ДДС  

 

Срок за 

изпълнение  

 

Обособена позиция 1 – „Изработване на печатни материали“ 

1 Подготовка и 

издаване на 

пълноцветен 

информационен 

бюлетин за 

СВОМР и 

дейността на МИГ 

Три тиража по 

1200 броя, размер 

А4, от 8 до 12 

страници 

3600 2,9167 10 500,00 31.12.2019 

2 Отпечатване на 

пълноцветни 

листовки за 

представяне на 

всички мерки от 

СВОМР 

6 вида листовки в 

общ тираж 1000 

броя, размер А4 

1000 0,9167 916,67 31.12.2019 

3 Изработка на 

стенен работен 

календар за 2020г. 

Тираж  300 броя, с 

пълноцветна глава 

по индивидуален 

проект 

300 4,1667 1250,00 31.12.2019 

4 Изработка на 

пълноцветно 

джобно 

календарче за 

2020г. 

Тираж  1000 броя, 

по индивидуален 

проект, размер 

90/60мм 

1000 0,1667 166,67 31.12.2019 

5 Изработка на 

тефтер/календар/ 

бележник за 

2020г. 

Тираж 300 броя, 

размер А5, твърда 

корица и 

индивидуален 

дизайн 

300 7,50 2250,00 31.12.2019 

6 Изработка на Тираж  100 броя, 100 2,5833 258,33 31.12.2019 
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рекламна шапка тип бейзболна, с 

пълноцветен 

печат 

7 Изработка на 

рекламна тениска 

Тираж  100 броя, 

текстилна , с 

пълноцветен  

трансферен печат, 

различни размери 

100 10,8333 1083,33 31.12.2019 

8 Изработка на 

рекламна чанта за 

документи 

Тираж 50 броя 50 20,8333 1041,67 31.12.2019 

Обособена позиция 2 – „Изработване на рекламни материали“ 

1 Изработка на 

пълноцветна 

рекламна 

керамична чаша 

200мл 

Тираж 300 броя, 

керамична, обем 

200мл, 

пълноцветен 

печат 

300 4,9167 1475,00 31.12.2019 

2 Химикал 

рекламен 

пластмасов 

Тираж 300 броя, 

пластмасов с 

пълноцветен 

печат 

300 1,6667 500,00 31.12.2019 

3 Химикал 

рекламен метален 

Тираж 300 броя, 

метален  с 

пълноцветен 

печат 

300 2,25 675,00 31.12.2019 

4 Изработка на 

рекламна флаш 

памет 

Тираж  200 броя,  200 13,3333 2666,67 31.12.2019 

5 Изработка на 

рекламни 

визитници 

Тираж  100 100 5,4167 541,67 31.12.2019 

6 Изработка на 

подаръчна, 

рекламна, 

хартиена чанта 

Тираж  300, 

хартиена, с 

пълноцветен 

печат 

300 1,5833 475,00 31.12.2019 

7 Изработка на 

рекламен 

моливник с 

часовник 

Тираж 50 броя 50 11,6667 583,33 31.12.2019 

8 Изработка на 

рекламен 

ключодържател 

Тираж  100 100 2,4167 241,66 31.12.2019 

9 Изработка на 

рекламен голям 

Тираж  100 броя, 

несгъваем, голям, 

100 13,50 1350,00 31.12.2019 
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чадър, несгъваем с пълноцветен 

печат 

    ∑ 25 975,00  

        

За всички дейности и документи, изготвени в изпълнение на настоящата техническа 

спецификация се спазват изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност 

съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014 – 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна 

стратегия за програмен период 2014 – 2020 г. и съгласно приложение № ІІІ към чл. 13 от 

Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за 

прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно 

подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ОВ, L 2274, 31 юли 2014 г.).  

 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ  

1. Тези указания определят правилата за участие и представяне на оферта в обществена поръчка 

при условията на Глава двадесет и шеста от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП и Глава 

девета от ППЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Изработване на печатни и 

рекламни материали във връзка с популяризиране на Стратегията за ВОМР за периода 

2014-2020 г. и дейността на СНЦ „МИГ  Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” през 

2019г.” по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1 – „Изработване на печатни материали“ 

Обособена позиция 2 – „Изработване на рекламни материали“.  

2. Критерий за възлагане:  

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, която се 

определя в съответствие с чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП по критерий за оценка на предложенията – 

„оптимално съотношение качество/цена“, съгласно Раздел от настоящите указания.  

3. Срокът на валидност на офертата е 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване 

на оферта.  

4. Прогнозната стойност на поръчката е 25 975,00 лв. (двадесет и пет хиляди деветстотин 

седемдесет и пет лева) без включен ДДС. 

5. Финансиране и начин на плащане:  

5.1. Финансиране – Финансирането се извършва по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на местна инициативна 

група (МИГ), одобрена за финансиране по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския 
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земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и съгласно Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-49 от 13.06.2018 г. 

и Заповед № РД 09-92 от 08.02.2019 г. на Заместник – Министър и Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 година за одобрение на предложени дейности и разходи на МИГ Възход-Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия за 2019 година по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

СВОМР“.  

5.2. Начин на плащане - в срок до 30 (тридесет) дни след представен приемо-предавателен 

протокол за изпълнени всички дейности, предмет на съответната позиция и фактура – оригинал 

за дължимата стойност, съдържаща задължителните реквизити по ЗСч.  

6. Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на интернет 

страницата на СНЦ „МИГ ВЪЗХОД-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” - http://mig-vazhod.com/, 

от където може да бъде изтеглена. 

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

1. Условия за участие в обществената поръчка  

1.1. При възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция 1 могат да участват лица, 

при условие, че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в 

неравностойно положение. В тези случаи лицата трябва да са регистрирани като 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години 

преди датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват 

обществената поръчка по Обособена позиция 1 при условие, че могат да изпълнят най-малко 80 

на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение 

на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети 

лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации 

на хора с увреждания. 

В настоящата обществена поръчка по Обособена позиция 1 могат да участват и други 

заинтересовани лица. Когато в процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени 

заявления за участие и/или оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други 

лица, първо ще се разглеждат заявленията за участие и/или офертите на лицата, за които 

поръчката е запазена. Заявленията за участие и/или офертите на останалите лица се разглеждат 

само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена. 

Когато участник е посочил, че ще ползва подизпълнител, изискването за Вписване в регистъра 

на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията 

за хората с увреждания, или еквивалентен регистър, се прилага и за посочените подизпълнители. 

Участник в настоящата обществена поръчка  по Обособена позиция 2 може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 

всяко друго образувание, което има право да изпълнява в съответствие с предмета на поръчката 

строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е 

установено.   
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1.2. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не 

могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка.  

1.3. Участникът се представя информация, като попълва Образец № 1.  

1.4. В настоящата обществена поръчка не може да участва участник за който са налице 

обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП.  

1.5. Участникът следва да декларира в Образец № 2 и Образец № 3 информация за липсата на 

основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП.  

1.6. Основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника  

1.7. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата 

по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 

представлява.  

1.8. При деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, относими към 

обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава декларации 

Образец № 3 за тези обстоятелства.  

1.9. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което 

представлява участника по пълномощие, в Образец № 1 се посочва информация относно 

обхвата на представителната му власт.  

1.10. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване 

на обстоятелство по чл.54, ал.1, чл.101, ал.11 от ЗОП. Новонастъпилите обстоятелства се вземат 

предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП.  

1.11. За участникът следва да не са налице обстоятелства по чл.69, ал.1 и ал.2 от ЗПКОНПИ – 

декларация Образец № 6.  

1.12. За участникът следва да не са налице обстоятелства по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, за 

което да представи декларация Образец № 7.  

2. Лично състояние на участниците  

2.1 Основания за задължително отстраняване: Възложителят отстранява от участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните 

основания за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1 от ЗОП, а имено:  

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 

192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от 

Наказателния кодекс;  

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава 

членка или трета страна;  

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;  
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4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  

5. е установено, че:  

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на 

чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 

- 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;  

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  

Основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника.  

2.2. Мерки за доказване на надеждност  

Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП, има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието 

на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;  

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в 

резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;  

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.  

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.  

Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП и преди подаването на 

офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП, за тези мерки се 

представят доказателства.  

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:  

 по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП - документ за извършено 

плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са 

обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 

погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения 

или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;  

 по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.  

 по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП – удостоверение от органите 

на Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда“.  
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Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните 

обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.  

В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 

надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. Мотивите за приемане или 

отхвърляне на предприетите по чл.56, ал.1 от ЗОП мерки и представените доказателства се 

посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и 

етапа, на който се намира процедурата.  

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, 

в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в 

процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл.56, 

ал.1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта. 

2.3. Прилагане на основанията за отстраняване  

Възложителят отстранява от настоящата обществена поръчка участник, за когото са налице 

основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на а провеждане на 

обществената поръчка, което се прилага и когато участник е обединение от физически и/или 

юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.  

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:  

1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, 

т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;  

2. три години от датата на:  

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което участникът е отстранен за наличие на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗОП;  

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, освен ако в акта е посочен друг срок;  

2.4. Други основания за отстраняване  

Освен на основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП, възложителят отстранява:  

 Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено поканата за събиране на оферти за настоящата обществена поръчка или в 

документацията.  

 Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  

o предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;  

o правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;  

 Участник, който е предложил цена по-висока от обявената прогнозна стойност, от 

Възложителя;  

 Участници, които са свързани лица по смисъла на параграф 2, т.45 от допълнителните 

разпоредби на ЗОП;  

 Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за 

форма, начин и срок.  
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3. Изисквания към участници обединения  

3.1. Възложителят не поставя изисквания относно правната форма под която обединението ще 

участва в процедурата за възлагане на поръчката.  

3.2. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо 

лице, се представя копие от документ за създаване на обединението, съответно анекс (когато е 

приложимо), съдържащ следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  

 правата и задълженията на участниците в обединението;  

 уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението;  

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;  

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата 

обществена поръчка.  

* Подписите на страните в документът по т.3.2 следва да са нотариално заверени.  

3.3. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при 

възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът 

следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното 

класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката.  

3.4. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 

регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 

поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора 

за създаване на обединението, съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП.  

3.5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за 

член на обединението е налице някое от основанията на чл.54, ал.1 от ЗОП, участникът се 

отстранява от обществената поръчка.  

3.6. Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелно оферта. В настоящата 

обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение.  

4. Използване на капацитета на трети лица  

4.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.  

4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако 

тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този 

капацитет.  

mailto:mig_vazhod@abv.bg
http://www.mig-vazhod.com/


                                          
                      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

    ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 

         

------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г.,  

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ” 
с.Ветрино, ул.”Г.С.Раковски” 26, тел.0877107272, e-mail: mig_vazhod@abv.bg, www.mig-vazhod.com   

4.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, 

че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения.  

4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата.  

4.5. Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, 

ако то не отговаря на някое от условията по т. 4.4., поради промяна в обстоятелства преди 

сключване на договора за обществена поръчка.  

4.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и 

третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани 

с икономическото и финансовото състояние.  

4.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той 

може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване 

на условията по 4.2.-4.4 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за 

обществена поръчка..  

4.8. Участникът следва да предостави информация в Образец №1 дали ще ползва капацитета на 

други субекти – трети лица.  

5. Подизпълнители  

5.1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител/-и при изпълнение на поръчката, 

участникът посочва подизпълнителя/-ите в офертата си, както и дела на поръчката, който ще им 

възложи. Участникът трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/-ите 

задължения, като представи декларация - съгласие, подписана от лицето/лицата, които 

представляват подизпълнителя.  

5.2. Подизпълнителят трябва да отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

дела на поръчката, които ще изпълнява и за него да не са налице основанията за отстраняване 

съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП.  

5.3 Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата.  

5.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 5.2. 

поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.  

5.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение.  

5.6. Не е нарушение на забраната по т.5.5 доставката на стоки, материали или оборудване, 

необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва 

монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 

обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.  

5.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена 

като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение 

за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, 
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отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го 

предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.  

Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 

плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, 

когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

5.8. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

5.9. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.  

5.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните 

условия:  

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;  

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на 

дейностите, които ще изпълнява.  

5.11. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват 

изпълнението на условията по т., 5.10. в срок до три дни от неговото сключване.  

5.12. Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава 

самостоятелно оферта.  

6. Критерии за подбор  

Възложителят определя по отношение на участниците в обществената поръчка критерии 

за подбор, както следва:  

6.1. Възложителят не поставя изисквания към участниците относно годността 

(правоспособността) за упражняване на професионална дейност.  

6.2. Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците.  

6.3. Техническа и професионална способност на участниците:  

През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва 

да са изпълнили минимум една доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на 

настоящата поръчка. 

*Под доставка „сходна“ с предмета на поръчката, следва да се разбира изработване на печатни 

и/или рекламни материали. 

 

За доказване на изискването участниците следва да представят списък на изпълнени идентични 

или сходни с предмета на обществената поръчка услуги, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. 
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IIІ. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА  

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия.  

2. Офертата за участие се изготвя на български език.  

3. Всички необходими документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във 

вида, посочен в настоящата документация за участие, в съответствие с приложените образци.  

4. При писмено искане, направено до 3 (три) дни преди изтичането на срока за получаване на 

оферти, Възложителят, най-късно на следващия работен ден публикува в Профила на купувача 

писмени разяснения по условията на обществената поръчка.  

5. До изтичането на срока за подаване на оферта всеки участник в обществената поръчка може 

да промени, да допълни или да оттегли офертата си.  

6. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.  

7. Лице което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може самостоятелно да подава оферта.  

8. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват 

наименованието на участника, включително на обединението, когато е приложимо, адрес за 

кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес и наименованието на 

поръчката.  

9. За получените оферти за участие Възложителя води регистър, в който се отбелязва подателя 

на офертата, номер, дата, час на получаване и причините за връщане на офертата, когато е 

приложимо.  

10. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаване, за което на приносителя се издава документ.  

11. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

деловодството все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от 

представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се 

завеждат в регистъра по т.9.  

12. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или са в 

незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  

13. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата са за 

сметка на участника.  

14. Всеки участник има право да представи оферта.  

15. Услугите предмет на Обособена позиция 1 – „Изработване на печатни материали“ от 

настоящата обществена поръчка са запазени на основание чл.80 от ППЗОП за участие на 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

15.1. Оферти  за Обособена  позиция  1 –„ Изработване на печатни материали“ могат да подават 

и други заинтересовани лица. 

15.2. Когато за Обособена  позиция  1 –„ Изработване на печатни материали“ са подадени 

оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат 
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офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Офертите на останалите лица се разглеждат 

само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена. 

 

ІV. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ОФЕРТАТА:  

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.  

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е 

изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на 

офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока 

на валидност на офертата си, се отстранява от участие.  

1. Представяне на участника - попълва се Образец № 1 (приложим за Обособена позиция 1 и 2);  

2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - попълва се Образец 

№ 2 (приложим за Обособена позиция 1 и 2) – декларацията се подписва от лицата, които 

представляват участника;  

3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - попълва се Образец № 

3 (приложим за Обособена позиция 1 и 2) - когато участникът се представлява от повече от 

едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява 

участника;  

* Когато участникът е обединение, декларация Образец № 2 се представя от всяко физическо 

или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП.  

* Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор или, че ще използва подизпълнители, за всяко от 

тези лица се представят отделни декларации Образец № 2 и Образец № 3, съгласно чл.65, ал.4 

и чл.66, ал.2 от ЗОП.  

4. Документи за доказване на предприетите мерки за надежност, когато е приложимо 

(приложим за Обособена позиция 1 и 2);  

5. Декларация по чл. 66 от ЗОП за участие на подизпълнители - попълва се Образец № 4 

(приложим за Обособена позиция 1 и 2);  

6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се Образец № 5 (приложим 

за Обособена позиция 1 и 2); 

7. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо 

лице, представя документът по чл.37, ал.4 от ППЗОП, когато е приложимо, както следва:  

7.1. копие от документ за създаване на обединението, съответно анекс (когато е приложимо), 

съдържащ следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  

 правата и задълженията на участниците в обединението;  

 уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението;  

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;  

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата 

обществена поръчка.  

* Подписите на страните в документите по т.7.1. следва да са нотариално заверени.  
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8. Декларация по чл.69, ал.1 и ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) – попълва се Образец № 6 (приложим за 

Обособена позиция 1 и 2);  

9. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) – попълва се Образец № 7 

(приложим за Обособена позиция 1 и 2);  

10. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП – попълва се Образец № 8 (приложим за Обособена 

позиция 1 и 2);  

11. Техническо предложение съдържащо:  

11.1 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изисквания на Възложителя – попълва се Образец № 9 (приложим за Обособена позиция 1 и 2);  

11.2 Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д” от ППЗОП – Образец № 10 (приложим за 

Обособена позиция 1 и 2);  

12. Ценово предложение - попълва се Образец № 11(приложим за Обособена позиция 1); 

12.1. Ценово предложение -попълва се Образец № 11а (приложим за Обособена позиция 2) 

Максимално допустимата предложена стойност е до размера на посочената прогнозна 

стойност.  

В случай, че ценовото предложение надхвърля максимално допустимaта стойност, то не се 

оценява и класира от комисията по чл.97, ал.1 от ППЗОП.  

 

* В случай, че се представят оферти за повече от една обособена позиция, за всяка обособена  

позиция  се  представя  отделно  Техническо  предложение  съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на 

Възложителя – попълва се Образец № 9 /приложим за Обособена позиция 1 и 2/ и Декларация по 

чл.39, ал.3, т.1, буква „д” от ППЗОП – Образец № 10 /приложим за Обособена позиция 1 и 2/, 

както и отделно Ценово предложение, съответно Ценово предложение - Образец № 11 -

/приложим за Обособена позиция 1/ и Ценово предложение -Образец № 11а /приложим за 

Обособена позиция 2/. 

 

V. КРИТЕРИИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът, предложил икономически 

най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерия оптимално съотношение 

качество/цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, което се оценява въз основа на цената, както и 

на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. 

Настоящите показатели съдържат информация за начина на определяне на комплексната оценка 

(КО) на всяка оферта, за показателите и относителната им тежест в комплексната оценка, както 

и за начина на определяне на оценката по всеки показател. 

Методика за определяне на комплексната оценка 

Показатели: 

Ц - Цена за изпълнение: тежест 60 

С – Срок за изпълнение: тежест 40 
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Крайната оценка е комплексен коефициент, получен като сбор от стойността на коефициентите 

Ц и С. 

 

Комплексна оценка (КО) = Ц + С 

 

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка. 

Максималният брой точки, който може да бъде събран от един участник е 100. 

  

Методиката за определяне на комплексната оценка е, както следва: 

 

1. Ц – Цена за изпълнение – цената за изпълнение е с тежест - 60 т. 

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката. 

Оценяването на участниците се извършва по следната формула: 

 

Ц= Цn  х 60 

      Ц1   

 

където: 

Ц – Цена за изпълнение с максимална тежест 60 точки. 

Цn – Най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката.   

Ц1 – Цена на конкретния участник     

 

Оценката по показателя Ц се представя в числово изражение с точност до третия знак след 

десетичната запетая. Максималната оценка, която може да получи една оферта е 60 т. 

 

2.  С – срок за изпълнение с тежест 40 т. 

 

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката. 

Оценяването на участниците се извършва по следната формула: 

С= Сn  х 40 

      С1   

 

където: 

С – Срок за изпълнение с максимална тежест 40 точки. 

Сn – Най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката.   

С1 – Предложен срок за изпълнение от конкретния участник     

 

Оценката по показателя С се представя в числово изражение с точност до третия знак след 

десетичната запетая. Максималната оценка, която може да получи една оферта е 40 т. 

 

ВАЖНО!!! 

Участникът посочва срок за изпълнение в календарни дни като цяло число. Минималния 

срок за изпълнение е 5 (пет) календарни дни. Максималният срок е 30 (тридесет) 

календарни дни. Срокът за изпълнение, започва да тече считано от деня, следващ 

получаването от Възложителя на конкретното задание. 
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Участник, предложил срок за изпълнение, по-кратък от 5 (пет) календарни дни или по-

дълъг от 30 (тридесет) календарни дни се отстранява от участие в процедурата. 

Участникът, получил най-висока комплексна оценка КО, се определя за изпълнител. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на 

изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на чл. 

58, ал. 2 и 3 от ППЗОП. 

 

VI. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ДЕЙСТВИЯ НА 

КОМИСИЯТА.  

1. Отварянето на офертите ще се извърши в с.Ветрино, община Ветрино, ул.„Г.С.Раковски“ № 

26. Отварянето на офертите съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП се извършва на публично заседание 

на което могат да присъстват представители на участниците.  

2. Информация, относно датата и часовете за получаване и отваряне на оферти е посочена в 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана в Профила на 

купувача на СНЦ „МИГ ВЪЗХОД-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, в раздел III и раздел V от 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност 

по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на Портала за обществени поръчки.  

3. На основание чл.97, ал.1 от ППЗОП възложителят със заповед определя комисия от нечетен 

брой лица, които да разгледат и оценят получените оферти.  

4. Членовете на комисията на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП представят декларация по чл.103, 

ал.2 от ЗОП след предоставяне на списъка с участниците.  

5. Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че по обективни 

причини не може да изпълнява задълженията си или в хода на работа на комисията е възникнал 

конфликт на интереси.  

6. Съгласно чл.51, ал.10 от ППЗОП, Възложителят отстранява член на комисията, за когото 

установи, че е налице конфликт на интереси с участник в обществената поръчка, като 

действията на отстраненият член свързани с разглеждане на офертите и с оценяване 

предложенията на участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се вземат 

предвид.  

7. В случаите по т.5 и т.6 Възложителят определя със заповед нов член.  

8. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. 

При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.  

9. Комисията разглежда документите в офертите за съответствието им с изискванията, посочени 

в документацията за обществената поръчка.  

10. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 

или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква да отстрани 

непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.  

* Оферти на участници, които не са представили задължителните образци за участие или други 

изискуеми документи, или не отговарящи на условията в документацията съобразно 

изискванията на ЗОП и Възложителя, не се оценяват от комисията.  
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* Ценово предложение на участник надхвърлящо максимално допустимaта прогнозна стойност 

на обществената поръчка не се оценява от комисията.  

11. Класират се само оферти, които отговарят на изискванията поставени от Възложителя.  

12. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и 

същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.  

 

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

1. Възложителят сключва договор за обществената поръчка с определения изпълнител в 30 – 

дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.  

2. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният 

за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в 

определения от Възложителя срок, без да посочи обективни причини.  

3. При подписване на договора се представя нотариално заверено пълномощно в оригинал /в 

случаите, в които лицето, което подписва не е законният представител на участника, определен 

за изпълнител/.  

4. При сключване на договора определеният Изпълнител представя Декларация по чл.59, ал.1, 

т.3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - Приложение № 2 към чл.11, ал.2 от 

ППЗМИП /оригинал/ - Образец № 12, подписана от законния представител или пълномощника 

на юридическото лице.  

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  

* Изпълнителят се задължава да разполага с валидни документи за целия период на договора.  

5. Преди сключване на договора, Възложителя по реда на чл.112, ал.9 от ЗОП изисква от 

компетентните органи следните документи:  

5.1. документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост;  

5.2. документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по 

седалището на възложителя и на участника;  

5.3. документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 

труда“.  

6. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва с участник, определен за 

Изпълнител, за който от документите по т.4 се установи наличие на основания за отстраняване 

по чл.54, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП.  

7. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за 

Изпълнител да представи документите по т.4. в посочен от Възложителя срок. 

 

VIII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  

Образец № 1 – Представяне на участника;  

Образец № 2 – Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;  
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Образец № 3 – Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП;  

Образец № 4 – Декларация по чл. 66 от ЗОП за участие на подизпълнители;  

Образец № 5 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;  

Образец № 6 – Декларация по чл.69, ал.1 и ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ);  

Образец № 7 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС);  

Образец № 8 – Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП;  

Образец № 9 – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на Възложителя;  

Образец № 10 – Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д” от ППЗОП;  

Образец № 11 – Ценово предложение за Обособена позиция 1; 

Образец № 11а – Ценово предложение за Обособена позиция 2; 

Образец № 12 – Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - 

Приложение № 2 към чл.11, ал.2 от ППЗМИП. 
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