
АГЕНЦИЯПО ОБЩЕСТВЕНИПОРЪЧКИ
А

1000 София, ул. "Леге" 4
едпІаїІ: аор@аор.ь3

интенетаес: Нпщшшчх/.аојъ
<

ОБЯВА.

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. ЗотЗОП
.Номер

на
обявата:

[Хах

Възложител:Омбудсман на Република България
поделение (когато е приложима): [

.... ..]
Партида в регистъра на общественитепоръчки: 1449
Адрес: [гр. София, 12.02,ул. "Георг Вашингтон", 30222
Лице за контакт (може и повече от еднолица): Ивета Алексиева
Телефон: 02/81 06 935

ц 7

Е-иІаїІ:. ї.аІеІ<$їех/а-отІоиа$тап.ь
Лице за контакт (може и повече от еднолица): Любомир Калинов

. Телефон: 02/92 67 994
' Е-таї'1:І.І<аІїп.ох/отридзтатъьб'
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт

а

[] Друг адрес: фиоля, посочетедруг адрес) А

Приемане на документии офертирпоелектроненпът: [] Да [х] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[х] Услуги
Предмет на поръчката: „Осъществяване на дейности за връзка със заинтересованите страни“

. по изпълнение на Проект М В605ЅРОРО01-2.001-001 “Електронна система за управление
работата на администрацията на Омбудсмана“с две обособени позиции:

Кратко описание: Настоящата поръчка е в изпълнение на Дейност '4 :Връзка със
заинтересованите страни“ по проект “Електронна. система за управление работата 'на
администрацията на омбудсмана“, изпълняван с финансовата подкрепа на Европейския съюз
чрез ОПДУ, по :процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен
бенефициент: ВООЅЅРОРООІ-ЪООІ-ООІ1-С01 “Електронна система за управление работата на
администрацията на Омбудсмана“. .

Място на извършване: Администрация на омбудсмана на Република България: гр. София, ул.
„Георг Вашингтон“ Мз 22. › .

ј

› Обща прогнозна“стойност на поръчката (в лв., безДДС): 21600 (двадесет и една хиляди и
шестотин ) лева] а г

'
~



Номер наобособената позиция: [ 1 ]

Наименование: „Изработване на видеоклип запопуляризиране на проект “Електронна система
за управление работата на администрацията на Омбудсмана“

“
' '

Прогнозна стойност (в лв., безДДС) :' 9 000 (девет Хиляди) * “

.

Но ер на обособената позиция: [2]

Наименование: ,Изработване и разпространение на различни по размеронлайн банери“
~ Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 12 600 (дванадесет хиляди И шестотин)

Забележка:Използвайте този раздел толковапъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложили): '

в т.ч.: В настоящата обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни
физически или юридически лица или техни обединения, както И всяко друго образувание, което
има право да

* Изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е
установено' И което отговаря на условията, посочени в ЗОП И обявените изисквания на
възложителя в у азанията за участие. Участниците трябва да представят оферта, която да
отговаря на изискванията на ЗОП И условията на възложителя.

Изисквания за личното състояние: възложителят отстранява от участие участник, за когото
.е налице някое от следните основания за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, а именно:
- 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 -т 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а И чл. 352 - 353е от
Наказателния кодекс;

и
2

- е осъден с влязла в сила “присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава
членка или третастрана; д

- има задължения за данъци И задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.
1 от* Данъчноьосигурителния 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. '

- е налице неравнопоставенодст в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
- е установено, че: ~

, „ .

- е представил документ с ,невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; ›

- не е предоставил изискваща се' информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване или изпълнениетона критериите за подбор;
- 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 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 кандидатътили участникът е установен;
- е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен
От процедуратасе отстранява: р

- участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за
поръчката;
- участник, който не е представил в срок обосновка по' чл. 72, ал. 1 от ЗОП;
- участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите И
финансовите отношения С дРУЖествата, регистрирани в Юрисдикции с преференциален данъчен

2



режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са
налице условията по чл. 4.от закона. .

„

и

ј

- участници, коитоса свързани лица по смисъла на параграф 1, т. 13 И 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни
участници в една и съща процедура. посоченото основание се прилага само за участниците в

' процедурата, но не И за 'подизпълнителите на участника и третите лица, които ще осигурят
капацитет на участника. ›

възложителят отстранява участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 от
Закона за противодействие на корупцията И за отнемане на незаконно придобитото имущество.
При подаване на *офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез
представяне на приложените към обявата декларации по образец, публикувани на интернет
страницата на възложителя: 11 шшухдошъисїзшапцъ

и
гоШе/

правоспособност за упражняванена професионалнадейност: [неприложимо]

Икономическои финансовосъстояние: възложителят не поставя минимални изисквания за
икономическо и финансово състояние.

Техническии 'професионални способности: Участникът трябва да е изпълнил най-малко една
услуга, която е идентична или сходна с предмета и обем на поръчката за последните три "години,
считано от дататана подаваненаофертата.

За .обосјобеїта :пози няма 1:
Участникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) услуга с предмет и обем идентичен или сходен с
този на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под
сходен предмет се разбира: изготвяне на филми, промоционални И/или рекламни видео клипове..
За: обособена пози ия Мз 2: ›

ї

Участникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) услуга с предмет и обем идентичен или сходен с
този на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под
.сходен предмет се разбира: изготвяне и разпространение на рекламни и/или информационни
'онлайн .банери в онлайн медии или социални мрежи. и и

Участникът следва да предложи екип от експерти, притежаващи образование и професионална
квалификация, необходими за изпълнението на поръчката, като при необходимост привлича И

други експерти със специфичен опит по предмета на обществената поръчка:
“

~

За обособенапозиияЛе 1:
Ключов експерт: сценарист .

Участниците трябва да предложат минимум 1 /един/ ключов експерт -сценарист , който да
притежава висше или среднообразовани, в една от следните области: „Изкуство“, а когато е
придобито извън страната в област еквивалентна на посочената и минимален професионален
опит от 1 /една/ година в изготвяне на сценарии за видеоклипове или филми.
За обособенадпози ”їия„ЈЧ'9 2:
Ключов експерт: уеб дизайнер .

Участниците трябва да предложат минимум 1 /един/ ключов експерт- уеб дизайнер, който да
притежава висше или средно образование, в една от следните области: „Природни науки,
математика и инф рматика“, „Изкуство“, а когато е придобито извън страната в област
:еквивалентна на посочената И минимален професионален опит от 1 /година/ї в изготвяне на
рекламни илиинформационни онлайн банери.

'информация относнозапазени поръчки (когато е приложима):
и

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с е

увреждания или на хора в неравностойно положение



[] Изпълнениетона поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване *на
защитени работни места р ј

Критерий за възлагане:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа На:

а [] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели в

[] Ниво наразходите
[х] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля,повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [

.... ..] Тежест: [ ]
С

Срок за получаване на 'офертите:
7

Дата: (дд/мм/гггг) [28.О1.202О г.]
И

Час: (Ччгмм) [17.30]

Срок начвалидност-на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 27.04.2020 г. Час: (чч:мм) [24.00]

Дата и час на отваряне на офертите: и

Дата: (дд/мм/гггг) [29.01..2020 г.] Час: (чч:мм) [17.00]

Място на отваряне на офертите: Сградата на омбудсмана на Република България, находяща се
в гр. София, 1202, ул“. "Георг Вашингтонї. М222 *

Място и подаванеиа 'офертите:

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка лично от участника или от
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка или чрез куриерска служба. '

Офертата' следва да бъде представена на адрес: гр. София 1202,
ул. “Георг Вашингтон” Мз 22,

всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа, до изтичане срока, посочен в поле „Срок за
подаване на офертите“ в обявата. а

информация относно средстваот Европейския съюз:
Обществената 'поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове И програми: [х] Да [] Не

Идентификация На проекта, когато е приложимо: Проект Ме ВСЗОЅ ЅРОР0'О1-2.001-0011
“Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“



Друга информация (когато е приложима): Всеки участник следва да представи техническото
си предложение по образец от документацията за обществена поръчка.

'

Участник, чието техническо предл-ожениене съдържа някой от елементитеописани но-горе
и не отговаря на техническата спецификация на възложителя, се отстранява от участие.ЗАБЕЛЕЖКИ: Всички изготвени документи в изпълнение наъ поръчката трябва да са
съобразени с изискванията на Регламент (ЕС) МЈ Ј303/20?3 и Единния наръчник на
бенефициента за. прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., по
отношение на изискванията за информация и публичност по ОПДУ' шиІи/.еи/ипаз.133

Дата на настоящатаобяпва
Дата:* (дд/мм/гггг) [15012020 г.]

Възложител:
Трите имена:

А” А” ли
п* ц

исун идънов в :ЗК
›

І

1./

(Подпис и'печат)

Длъжност: Главен секретар и длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед
Ме РДьО'8-47/05.09.2О19 г.

'


