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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00267
Поделение: Община Пловдив
Изходящ номер: 15ПП2 от дата 30/01/2015
Коментар на възложителя:

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на АОП
под уникален номер (ID) 9038504.
Поканата се обябява в изпълнение на Заповед №15ОА223/30.01.2015г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Пловдив
Адрес
пл."Стефан Стамболов" №1
Град
Пощенски код
Пловдив
4000

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
Дирекция "Обществени поръчки"
032 656752
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Аделина Хасова - ст.експерт в дирекция "Обществени поръчки"
E-mail
Факс
zop.pd@abv.bg
032 656752
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.plovdiv.bg/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://op.plovdiv.bg/?
q=page&idd=index&porachkaid=20150124GkEC761094

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Община Пловдив
и структурните й звена
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
79530000
Осн. предмет
Доп. предмети

УНП: 68d10a4b-dabf-403e-91d1-f4c9861592ea

Доп. код (когато е приложимо)

79540000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Дейностите, предмет на поръчката, включват предоставянето на
професионални преводачески услуги, както следва:
›Писмени преводи от български на чужд език и от чужд език на
български език;
›Устни преводи (симултанен и консекутивен) от български на чужд
език и от чужд език на български език;
›Легализация на документи в Консулски отдел на Министерство на
външните работи на Република България;
Преводаческите услуги ще се предоставят от и на български език
на и от различни чужди езици, обхващащи пет езикови групи, както
следва:
1. Български <> английски, френски, немски, руски;
2. Български <> испански, италиански;
3. Български <> турски, гръцки, румънски, сръбски, хърватски,
чешки, полски, словенски, украински, португалски, македонски;
4. Български <> холандски, шведски, норвежки, датски, албански,
арабски, унгарски, словашки;
5. Български <> китайски,японски, арменски, иврит;
Подробно описание на дейностите, както и изискванията и
условията на възложителя за изпълнение на поръчката са
представени в Техническите спецификации - Приложение №1 към
настоящата покана.
Източник на финансиране на настоящата поръчка е Община Пловдив.
Посочената прогнозна стойност на поръчката е лимитна.
Прогнозна стойност
(в цифри): 37500 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Пловдив

код NUTS:
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изисквания към участниците:
Участниците трябва да имат сключен договор за извършване на
официални преводи с Министерство на външните работи на Република
България.
Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съотвествие с
изискванията на възложителя, посочени в Техническите
спецификации - Приложение №1 и при условията на проеко-договора
- Приложение №2 към насотящата покана.
Договор:
Договорът, сключен в резултат от настоящата поръчка, ще бъде за
срок от 1 (една) година, считано от датата на влизането му в
сила или до изчерпване на стойността му, което от двете събития
настъпи по-рано.
Преди сключване на договора участника избран за изпълнител
следва да представи следните документи и/или информация:
-Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4, освен
когато законодателството на държавата, в която е установен,
предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен
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безплатен регистър или предоставянето им безплатно на
възложителя;
-Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
-Гаранция за изпълнение в размер на 2% от общата стойност на
договора без включен ДДС;
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
За изпълнител на поръчката ще бъде избран участникът получил най
-висока комплексна оценка (КО). Максималният брой точки, който
може да бъде присъден на участник при определяне на комплексната
му оценка е 1 (една) точка и се определя от следните показатели
със сответната им тежест в КО:
Писмен превод (П) - отн. тежест в КО - 50 %
Устен превод (У) - отн. тежест в КО - 40 %
Легализация (Л) -отн.тежест в КО - 10 %
Методиката за оценка на офертите е подробно разписана в
Приложение №1а към настоящата покана.
Срок за получаване на офертите
Дата: 16/02/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
За участие в настоящата обществена поръчка всеки участник следва
да представи оферта със следното съдържание:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и
подпечатан от представляващия участника;
2. "Оферта" – по образец Приложение №3 (оригинал)
3. Удостоверение за сключен договор с Министерство на външните
работи, съгласно Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа. Удостоверението следва да
бъде издадено преди не повече от 30 дни, считано от датата на
обявяване на настоящата покана.
4. „Техническо предложение”, изготвено в пълно съответствие с
образеца от документацията за участие - Приложение №4;
5. „Ценово предложение”, изготвено в пълно съответствие с
образеца от документацията за участие - Приложение №5;
Всички документи в офертата се представят на български език и се
подписват от представляващия участника или от надлежно
упълномощено/и лице/а като във втория случай се прилага и
съответното пълномощно (с изключение на изискуемите документи,
които обективират лично изявление на конкретно/и лице/а представляващо/и участника и не могат да се подпишат и
представят от пълномощник).
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, в
деловодството на Община Пловдив, на следния адрес: ОБЩИНА
ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ 4000, ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1. На плика
следва да се изпише предмета на поръчката и номера на публичната
покана в АОП, както и данни за подателя.
Отварянето на офертите ще се проведе публично по реда на чл. 68,
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ал. 3 от ЗОП, на 17.02.2015г. от 10:00 часа в административната
сграда на Общна Пловдив, ГР. ПЛОВДИВ 4000, ПЛ. „СТЕФАН
СТАМБОЛОВ” №1, ет. 3, зала № 36.
Неразделна част от настоящата покана представляват:
Приложение №1 - Технически спецификации;
Приложение №1а - Методика за оценка на офертите;
Приложение №2 - Проект на договор;
Приложение №3 - Оферта (образец);
Приложение №4 - Техническо предложение (образец);
Приложение №5 - Ценово предложение (образец);
Пълен достъп до публичната покана и приложенията към нея е
предоставен безвъзмездно, в профила на купувача на Община
Пловдив, на интернет адреса, посочен в Раздел І.1) от настоящата
покана.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 13/02/2015 дд/мм/гггг
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Община Пловдив и
структурните й звена”
1. Описание на дейностите:
Дейностите, предмет на поръчката, включват предоставянето на професионални
преводачески услуги, както следва:

› Писмени преводи от български на чужд език и от чужд език на български език;
› Устни преводи (симултанен и консекутивен) от български на чужд език и от чужд език на български език;
› Легализация на документи в Консулски отдел на Министерство на външните работи на Република
България;

1.1. Писмен превод:
Писмени преводи от български на чужд език и обратно ще се извършват на обикновен
и на специализиран текст. За обикновен текст се считат всички видове документи и
кореспонденция, свързани с дейността на административните структури на Община
Пловдив, а под специализиран текст следва да се разбират научни трудове и технически
текст (инструкции, упътвания, спецификации, патенти и др.), медицинска терминология
(епикризи, медицински доклади, медицинска литература), нормативни документи
(регламенти, директиви,закони и др.), художествен текст и др.
Стойността на извършен писмен превод ще се изчислява според броя страници и вида
на материала подаден за превод, съобразно срока за изпълнение на поръчката (обикновена
или експресна). Обема на знаците включени в една преводна страница се определя съгласно
БДС на 1800 (хиляда и осемстотин) символа, заедно с интервалите (стандартна страница от
1800 знака с интервалите се изчислява посредством опцията “Word Count – Characters with
spaces”). Броят на страниците ще се изчислява като се събере общия брой на знаците с
интервалите на целия материал и се раздели на 1800. В стойността на превода следва да
бъдат включени разходи за машинописни услуги, набор на текст на български и на чужд
език, компютърна текстообработка на превода и предоставянето му на хартиен носител и/или
в електронен формат (DOC,XLS,PDF) посредством запис върху магнитен носител, компакт
диск или чрез електронна поща, за извършването на езикова и контролно-техническа
редакция, сравняване на текстове, както и текстообработка на материала, представен за
набор.
1.2. Устен превод:
Ще се извършва симултанен и консекутивен устен превод от български на чужд език и
обратно като стойността му ще се изчислява според фактическото времетраене на
ангажимента и ще се заплаща на база единична цена за астрономически час. При
необходимост от извършване на устен превод извън територията на Република България,
неговата цена ще си изчислява на база фактическото времетраене на ангажимента като
възложителят ще поема за своя сметка всички командировъчни разходи по пътуването и
престоя на преводача/ите.
1.3. Легализация:
Ще се извършва легализация на документи в Консулски отдел на Министерство на
външните работи, като единичните цени ще се определят съобразно вида на съответната
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поръчка без да се включват дължимите държавни такси и цената за писмения превод, а
сроковете за обработване и предаване на документите ще са съобразени и съгласно
действащата Тарифа на КО към МВнР.
2. Групи езици:
Трябва да има възможност да се извършват преводи на следните групи чужди езици, на
база които следва да бъдат определени единични цени:

› Български ↔ английски, френски, немски, руски;
› Български ↔ испански, италиански;
› Български ↔ турски, гръцки, румънски, сръбски,

хърватски, чешки, полски, словенски, украински,
португалски, македонски;
› Български ↔ холандски, шведски, норвежки, датски, албански, арабски, унгарски, словашки;
› Български ↔ китайски, японски, арменски, иврит;

3. Изисквания и срокове за изпълнение:
Възлагането на преводаческите услуги ще се извършва посредством направена заявка
от до избрания изпълнител, в писмена или устна форма, изпратена по факс, ел. поща или
направена по телефон.
Писмените преводи и легализацията следва да се извършват в рамките на следните
срокове в зависимост от вида на съответната поръчка:

› Обикновена поръчка - до 8 работни часа за два броя страници от един преводач;
› Експресна поръчка - до 1 час за два броя страници от един преводач;
Заявка за устен превод ще се подава на изпълнителя най-късно 2 (два) дни преди
мероприятието, за което следва да се осигури преводач, а при ангажименти в чужбина, найкъсно 10 (десет) дни преди мероприятието.
При писмен превод ще се посочва приблизителния обем на материала предоставен за
превод, езикът, на който ще се извършва превода, начин и място за получаване на материала
за превод; вид на поръчката (обикновена или експресна), конкретен срок за изпълнение и
формата на получаване на превода (обикновен, заверен превод на хартиен носител или
получаването му едновременно в хартиен и електронен формат – да се посочи точно
избрания формат).
При извършване на устен превод ще се посочва точната дата, място и час на
провеждане на съответното мероприятие, езикът на който ще се извършва превода,
област/материя на превода.
Всички останали условия за изпълнение, права и задължения на страните са подробно
разписани в проекта на договор към настоящата обществена поръчка.
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Община Пловдив и структурните
й звена”
1. Критерият за оценка на офертите в процедурата е „най-ниска цена”.
Обстоятелството „най-ниска цена” се установява от методика за определяне на комплексна
оценка на всяка оферта, показателите и тежестта им. Участникът, чиято оферта е получила
най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ
ред, съгласно съответната им комплексна оценка. Максималният брой точки, който може да
бъде присъден на участник при определяне на комплексната му оценка е 1 точка.
2. Показатели за определяне на комплексната оценка (КО):
Показател

№

Максимално възможен
брой точки
1

Относителна тежест в
КО
50 %

1.

Писмен превод (П)

2.

Устен превод (У)

1

40 %

3.

Легализация (Л)

1

10 %

КО – комплексната оценка на офертата, се изчислява по следната формула:

КО = П х 50% + У х 40% + Л х 10%
2.1. Показател „Писмен превод” (П):
Оценява се средната цена за писмен превод, представляваща средно аритметичната
стойност от предложените единични цени за писмен превод на различните езикови групи и в
зависимост от вида поръчка. Максимално възможният брой точки по показателя е 1 точка.
Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата:
Пmin
П = ------------Пn
Където:
Пmin – най-ниската предложена цена;
Пn – цена предложена от участника, чиято оферта се оценява;
2.2. Показател „Устен превод” (У):
Оценява се средната цена за устен превод, представляваща средно аритметичната
стойност от предложените единични цени за устен превод на различните езикови групи.
Максимално възможният брой точки по показателя е 1 точка. Относителна тежест на
показателя в комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата:
Уmin
У = ------------Уn
Където:
Уmin – най-ниската предложена цена;
Уn – цена предложена от участника, чиято оферта се оценява;
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2.3. Показател „Легализация” (Л):
Оценява се средната цена за легализация, представляваща средно аритметичната
стойност от предложените единични цени за легализация в зависимост от вида поръчка.
Максимално възможният брой точки по показателя е 1 точка. Относителна тежест на
показателя в комплексната оценка 10%. Изчислява се по формулата:
Лmin
Л = ------------Лn
Където:
Лmin – най-ниската предложена цена;
Лn – цена предложена от участника, чиято оферта се оценява;
*** При равна комплексна оценка на две или повече оферти се прилага чл. 71, ал. 4 и
ал. 5 от ЗОП.
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Проект!
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка
с предмет:
„Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Община Пловдив и структурните
й звена”
№ 15ДГ
Днес

/

2015г.

2015 г., между:

1. ОБЩИНА ПЛОВДИВ, с адрес на управление гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов”
№1, ЕИК:000471504, представлявана от ……………….. – Кмет и ……………….. – Директор
дирекция „Счетоводство”, наричана по-долу в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от
една страна
и
2. …………………., със седалище и адрес на управление …………………………….,
представлявана
от
………………….,
в
качеството
си
на
………………………………………………………………………..….….., наричан по-долу за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.
На основание чл. 101е, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Заповед №…………………. на кмета на община Пловдив,
се сключи настоящият договор като страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва срещу
възнаграждение преводачески услуги, съгласно клаузите на настоящия договор и всички
приложения, които представляват неразделна част от същия.
(2) Преводаческите услуги, предмет на настоящия договор включват:
1. Писмени преводи от български на чужд език и от чужд език на български език;
2. Устни преводи (симултанен и консекутивен) от български на чужд език и от чужд
език на български език;
3. Легализация на документи в Консулски отдел на Министерство на външните
работи на Република България;
(3) Основните групи чужди езици, които ще бъдат използвани са определени, съгласно
ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2 Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му, но не по-рано от
20.03.2015г. и се сключва за срок до 1 (една) година, считано от влизането му в сила или до
изчерпване на стойността му - което от двете събития настъпи по-рано.
1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №2

IIІ. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.З Максимално допустимата обща стойност на договора е в размер до 37500,00
(тридесет и седем хиляди и петстотин) лева без включен ДДС и съответно 45000,00
(четиридесет и пет хиляди) лева с включен ДДС (в приложимите случаи).
Чл.4 (1) Единичните цени за извършване на преводачески услуги се определят
съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от настоящия
договор.
(2) Единичните цени за писмен превод включват: разходи за машинописни услуги,
набор на текст на български и на чужд език, компютърна текстообработка на превода и
предоставянето му на хартиен носител и/или в електронен формат (DOC,XLS,PDF)
посредством запис върху магнитен носител, компакт диск или чрез електронна поща, за
извършването на езикова и контролно-техническа редакция, сравняване на текстове, както и
текстообработка на материала, представен за набор, преди неговото представяне на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Единичните цени за легализация включват легализация на документ в Консулски
отдел на Министерство на външните работи, съобразно вида на съответната поръчка. Не се
включват дължимите държавни такси и цената за писмения превод, а сроковете за
обработване и предаване на документите са съобразени и съгласно действащата Тарифа на
КО към МВнР.
(4) Единичните цени за устен превод включват извършване на симултанен и/или
консекутивен превод в продължение на един астрономически час.
Чл.5 (1) Стойността на извършен писмен превод ще се изчислява според броя страници
и вида на материала подаден за превод, съобразно срока за изпълнение на поръчката
(обикновена или експресна). Обема на знаците включени в една преводна страница се
определя съгласно БДС на 1800 (хиляда и осемстотин) символа, заедно с интервалите
(стандартна страница от 1800 знака с интервалите се изчислява посредством опцията “Word
Count – Characters with spaces”). Броят на страниците ще се изчислява като се събере общия
брой на знаците с интервалите на целия материал и се раздели на 1800.
(2) Стойността за извършен устен (симултанен и/или консекутивен) превод от
български на чужд език и обратно се изчислява на база на фактическото времетраене на
ангажимента.
(3) При необходимост от извършване на устен превод извън територията на Република
България, неговата цена ще си изчислява на база фактическото времетраене на ангажимента
като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички командировъчни разходи по
пътуването и престоя на преводача/ите.
Чл.6 (1) Плащанията по договора се извършват в лева по банков път по сметка,
посочена в издадената фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Срокът за разплащане е до 30 (тридесет) календарни дни след представяне в отдел
„Протокол, връзки с обществеността и медиите” на фактура (оригинал), оформена съгласно
българското счетоводното законодателство придружена от двустранно подписани приемопредавателни протоколи (за писмен превод или легализация) и/или констативни протокол (за
устен превод), на база на които е издадена. Съгласно чл.303а, ал.2 от ТЗ, по изключение,
срокът за разплащане може да бъде удължен до 60 дни, когато това се налага по важна
причина.
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Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното по този договор
възнаграждение единствено при реално и конкретно извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
преводаческа услуга и след нейното приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА
Чл.8 (1) Възлагането на конкретна поръчка за извършване на преводаческа услуга става
посредством направена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена или
устна форма, изпратена по факс, е-mail или направена по телефон.
(2) Всяка заявка следва да съдържа следната информация:

› Имената на лицето, което е направило заявката, неговата длъжност и дирекция;
› Дата и час на заявката;
› Какъв превод е необходим (писмен или устен).
› При писмен превод се посочва приблизителния обем на материала предоставен за

превод, езикът, на който ще се извършва превода, начин и място за получаване на материала
за превод; вид на поръчката (обикновена или експресна), конкретен срок за изпълнение и
формата на получаване на превода (обикновен, заверен превод на хартиен носител или
получаването му едновременно в хартиен и електронен формат – да се посочи точно
избрания формат).

› При извършване на устен превод следва да се посочи точната дата, място и час на

провеждане на съответното мероприятие, езикът на който ще се извършва превода,
област/материя на превода;

› Лице и телефон за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
› Друга информация при необходимост.
Чл.9 (1) Всеки превод се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на определено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице с приемо-предавателен и/или констативен протокол.
(2) Приемо-предавателния прокотол по ал. 1 трябва да съдържа следните реквизити:

› Номер и дата
› Идентификационни данни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
› Точно описание на представяния превод – номер на преписката, дата на
предоставянето му за превод, брой предадени за превод страници;
› Вид на поръчката (обикновена или експресна)
› Единична цена на страница
› Обща стойност
(3) Констативния прокотол по ал. 1 трябва да съдържа следните реквизити:

› Номер и дата
› Идентификационни данни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
› Точно описание на извършения превод - дата, място и час на провеждане на
съответното мероприятие, език, на който е извършван превода и продължителност на
ангажимента
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› Единична цена на час
› Обща стойност
Чл.10(1) Писмените преводи и легализацията се извършват в рамките на следните
срокове в зависимост от вида на съответната поръчка:
1. Обикновена поръчка - до 8 работни часа за два броя страници от един преводач;
2. Експресна поръчка - до 1 час за два броя страници от един преводач;
(2) Заявка за устен превод следва да се подава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-късно 2 (два)
дни преди мероприятието, за което следва да се осигури преводач, а при ангажименти в
чужбина, най-късно 10 (десет) дни преди мероприятието.
Чл.11 (1) В случай на необходимост от редакционни промени на извършения превод
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-късно до 5
(пет) дни от датата на подписване на съответния протокол по чл. 9, ал. 1.
(2) Отстраняването на констатираните недостатъци на извършения превод следва да се
изпълни в срок до 3 (три) дни от уведомяването и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при
възникнала необходимост и до 1 (един) астрономически час от подаване на заявката.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯT не носи отговорност в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
сам е коригирал превода или е възложил корекциите на трето лице, без да даде на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възможност за отстраняване на недостатъците.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.12 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква информация относно поръчката във всеки момент от нейното
изпълнение.
2. Да осъществява постоянен контрол относно своевременното и качествено
изпълнение на поръчката.
3. Да откаже плащане на цената, ако преводът е некачествен, невалиден или се забави
толкова, че отпадне интереса за възложителя. Качеството на превода се установява от
представители на двете договарящи се страни, а в случай, че това е невъзможно, от
независим експерт, одобрен от двете страни по договора. Преводи, в които са допуснати
поправки, заличавания, вписвания и изтривания са невалидни.
4. Да изисква отстраняването на съществени недостатъци съгласно чл.11 от настоящия
договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Точно и ясно да указва възлаганите писмени преводи във всяка конкретна писмена
заявка, срокът, в който следва да бъде извършен превода, както и вида на поръчката
(обикновена или експресна).
2. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите консултации и уточнения във
връзка с възложената му за изпълнение работа и да регламентира писмено специалните
изисквания по отношение на терминология, съкращения, наименования и др.
3. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на поръчката, съобразно договорената
цена и условия в Раздел ІІІ и ІV от настоящия договор и съгласно офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като одобри извършената от изпълнителя работа, получи
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преведените материали (с Приемо-предавателен протокол) и съответния документ за
плащане (данъчна фактура).
Чл.13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯT има право:
1. Да се обръща към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съдействие във връзка с превода,
машинописа и всички съпътстващи дейности по заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Да получава консултации относно специалните изисквания по отношение на
терминология, съкращения и установени наименования, съдържащи се в материалите дадени
за превод и да получава референтни (помощни) материали.
3. Да получи съответното заплащане, съобразно договорената цена и условия в Раздел
ІІІ и ІV от настоящия договор и съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯT се задължава:
1. Да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец и в срока, посочен в
конкретната заявка, както и да осигури необходимата организация по изпълнението на
договора.
2. Да извърши без допълнително заплащане поправка на всички недостатъци, открити в
текста на превода след предаване на материалите на хартиен или в електронен вид, които са
свързани с технически корекции и/или терминологични уточнения в текста или чрез които се
влага друг определен смисъл в текста.
3. Да не разпространява и/или предава информация и/или документи на трети лица,
станали му достъпни във връзка с възложената му поръчка.
4. Да не използва каквато и да е информация или каквито и да е документи, получени
от Община Пловдив в хода на изпълнението на този договор, за каквито и да е други цели
освен за предоставянето на преводачески услуги.
5. Да приема и изпълнява заявки при извънредни обстоятелства, в извънработно време,
както и в почивни и празнични дни.
6. Да извършва преводи в табличен вид.
7. Да проявява изключителна точност и прецизност при изписването на
наименованията на различни организации, които вече са се наложили, както и при превода
на юридическа лексика и терминология или друга такава от компетентностите на дейност на
Община Пловдив.
8. Да осигури възможност за подаване на заявки и получаване на готовите преводи
освен на хартиен носител и в електронен формат (посредством запис върху магнитен
носител, компакт диск или чрез електронна поща), както и възможност за приемане на заявки
в извънработно време по факс и електронна поща.
9. Да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени материали, които са му били
предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
10. Да съхранява предадените му за превод материали, по начин, който да не позволява
безпрепятствен достъп до тях, тяхното загубване, разпиляване, унищожаване или
повреждане. В случай на настъпване на някое от посочените по-горе събития и/или действия,
изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми възложителя, като изложи в писмена форма
фактите, обстоятелствата и причините довели до този резултат.
11. При поискване от страна на възложителя, да му предостави извършения от него
превод на всички материали на хартиен носител, като ги завери.
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VІІ. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл.14(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение
в размер на 2% от общата стойност на договора по чл. 3, ал. 1, без включен ДДС, равняваща
се на 750,00 (седемстотин и петдесет) лева. и е представена под формата на………….
(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в едномесечен срок след
приключване на договора и уреждане на всички финансови претенции между страните.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията
изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване на Договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Договора;

за
на
от
по

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на
начислените неустойки.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса
на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
Чл.15 (1) За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната
страна държи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден върху
стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10%
(десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените
вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка.
(2) При неизпълнение извън задълженията за срок като неосигуряване на преводач за
устен превод, предоставяне на неточен, неясен или неверен превод и др., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойка в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) за всеки отделен случай, като за
нанесени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката се дължи обезщетение за
разликата по общия ред.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.16 (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане срока на договора, или с изчерпване на стойността му, което от двете
събития настъпи по-рано.
2. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма.
3. Едностранно от всяка една от страните, с едномесечно писмено предизвестие.
4. В случай на системно нарушаване на клаузите на договора (повече от три пъти),
като в този случай право да развали договора има изправната страна, отправяйки
едноседмично писмено предизвестие до неизправната.
5. При прекратяване на търговското дружество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. При обективна невъзможност за изпълнение на договора.
7. При откриване
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

на

производство

по

обявяване

на

несъстоятелност

на
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Приложение №2

ІX. СЪОБЩЕНИЯ
Чл.17 (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено или
са изпратени по факс и/или електронна поща и са подписани от съответните упълномощени
лица.
(2) За дата на съобщението се смята:
1. Датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна
на упълномощеното лице.
2. Датата но пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата.
3. Датата на приемането – при изпращане по факс и електронна поща.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.18 По всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл.19 Страните ще решават всеки спор, възникнал при изпълнение на настоящия
договор или по някакъв начин, свързан с договорни клаузи, на базата на преговори.
Споровете, които не могат да бъдат разрешени по доброволен начин, ще бъдат поставени за
разглеждане пред съответния компетентен съд.
Чл.20 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си,
произтичащи от договора, на трети лица.
Чл.21 Упълномощени лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по смисъла на договора са
служител/и от отдел „Протокол, връзки с обществеността и медиите”, определен/и от
началник отдел „Протокол, връзки с обществеността и медиите”.
Чл.22 Неразделна
част
от
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

настоящия

договор

представлява Ценовото

Настоящият договор се състои от ……. страници и се състави в 4 (четири) еднообразни
екземпляра – 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 3 (три) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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Приложение №3

ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Община Пловдив и структурните
й звена”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с подаването на офертата Ни за участие в, обявената от Община Пловдив,
публична покана за възлагане на обществена поръчка с цитирания по-горе предмет, и след
запознаване с всички условия, посочени в поканата и приложенията към нея, Ви
представяме:
Информация по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗОП:
НАИМЕНОВАНИЕ НА
УЧАСТНИКА:
ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
УЧАСТНИКА ЗА ПРОЦЕДУРАТА:
(посочват се трите имена и качеството на лицето)

ДРУГИ ЛИЦА,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
УЧАСТНИКА ПО УЧРЕДИТЕЛЕН
АКТ:
(посочват се трите имена и качеството на всяко лице, като полето се попълва в приложимите случаи)

ИДЕНТИФИЦИРАЩА
ИНФОРМАЦИЯ:

ЕИК:

БУЛСТАТ:

ДРУГА ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

(полетата се попълват в зависимост от конкретния случай и в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен)

АДРЕС ЗА
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ПОЩЕНСКИ АДРЕС:*

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:*

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР:

ФАКС НОМЕР:

(полетата, отбелязани с * , са задължителни за попълване)
(В случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета.)

Срок на валидност на офертата:
Условията и поетите ангажименти с офертата ни за участие в настоящата обществена
поръчка са валидни за срок от 60 (шейсет) календарни дни, считано от крайния срок за
представяне на оферти.
Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички
изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата обществена поръчка.
Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.
Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника
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Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Община Пловдив и
структурните й звена”
Представено от:
(Наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на
цитираната обществена поръчка.
След запознаване с публичната покана и приложенията към нея, заявяваме, че
отговаряме на всички изисквания и условия за изпълнение на обществената поръчка.
1. Имаме възможност да предоставяме преводаческите услуги, предмет на поръчката в
следните срокове:
1.1. Писмен превод и легализация на документи в Консулски отдел на Министерство на
външните работи:

› Обикновена поръчка - до 8 работни часа за два броя страници от един преводач;
› Експресна поръчка - до 1 час за два броя страници от един преводач;
1.2. Имаме възможност да осигурим предоставянето на устни преводи при заявка,
подадена до Нас най-късно 2 (два) дни преди мероприятието, за което следва да се осигури
преводач, а при ангажименти в чужбина, най-късно 10 (десет) дни преди мероприятието.
2. Съгласни сме с всички клаузи и условия на възложителя, поставени в проекта на
договор, приложен към настоящата публична покана.

(друго, по желание на участника)

Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Община Пловдив и структурните
й звена”
Представено от:
(Наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на цитираната
обществена поръчка, както следва:
ПИСМЕН ПРЕВОД
(за стандартна страница формат А4 – 1800 знака (60 знака х 30 реда с интервалите), като се броят страниците на подадения за превод
материал съобразно вида на съответната поръчка)

ЕЗИК

ОБИКНОВЕН ТЕКСТ

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ

(всички видове документи и кореспонденция,
свързани
с
дейността
на
административните структури на Община
Пловдив)

(Технически – инструкции, упътвания,
спецификации, патенти; Медицински –
епикризи, медицински доклади, медицинска
литература; Юридически – закони,
разпоредби;)

Обикновена
поръчка

Експресна
поръчка

Обикновена
поръчка

Експресна
поръчка

Български
↔
английски, френски, немски, руски

...... лв.
(словом)

...... лв.
(словом)

...... лв.
(словом)

...... лв.
(словом)

Български
↔
испански, италиански

...... лв.
(словом)

...... лв.
(словом)

...... лв.
(словом)

...... лв.
(словом)

Български
↔
турски, гръцки, румънски, сръбски,
хърватски, чешки, полски, словенски,
украински, португалски, македонски

...... лв.
(словом)

...... лв.
(словом)

...... лв.
(словом)

...... лв.
(словом)

Български
↔
холандски, шведски, норвежки, датски,
албански, арабски, унгарски, словашки

...... лв.
(словом)

...... лв.
(словом)

...... лв.
(словом)

...... лв.
(словом)

Български
↔
китайски, японски, арменски, иврит

...... лв.
(словом)

...... лв.
(словом)

...... лв.
(словом)

...... лв.
(словом)

УСТЕН ПРЕВОД
( за един астрономически час устен (симултанен и консекутивен) превод)

ЕЗИК
Български ↔ английски, френски, немски, руски

ЦЕНА
...... лв.
(словом)
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Приложение №5
Български ↔ испански, италиански
Български ↔ турски, гръцки, румънски, сръбски, хърватски, чешки, полски, словенски, украински,
португалски, македонски
Български ↔ холандски, шведски, норвежки, датски, албански, арабски, унгарски, словашки
Български ↔ китайски, японски, арменски, иврит

...... лв.
(словом)
...... лв.
(словом)
...... лв.
(словом)
...... лв.
(словом)

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
(за легализация на документ в Консулски отдел на Министерство на външните работи, съобразно вида на съответната поръчка. Не се
включват дължимите държавни такси и цената за писмения превод, а сроковете за обработване и предаване на документите са
съобразени и съгласно действащата Тарифа на КО към МВнР.)

Обикновена поръчка
...... лв.
(словом)

Експресна поръчка
...... лв.
(словом)

Посочените цени са крайни и включват всички разходи за изпълнение на
поръчката, включително и ДДС в приложимите случаи.
Цените са определени в пълно съответствие с условията на възложителя, посочени в
документацията за участие и не подлежат на повишаване при никакви условия, в случай че
Ни бъде възложена обществената поръчка.
Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
длъжност на представляващия участника
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