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ЗА УЧАСТИЕ в' ПРОЦЕДУРАЗА ВЪЗЛАГАНЕЧРЕЗ СЪБИРАНЕ нА ОФЕРТИ
с ОБЯВАНА ОБЩЕСТВЕНАПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ::

„Осъществяване на дейности за връзка със заинтересованите страни" по
изпълнение на Проект м ВО05ЅРОР001-2.001-001

4 "Електронна ї

система за
управление работата на администрацията -на омбудсмана" с две обособени
позиции:

О

'Обособена позиция МІ 1: „Изработване на видеоклип за популяризиране на проект
“Електронна система за управление работата на администрацията на
ом'будсмана";

д

Обособена позиция М 2: „Изработване и разпространение на различни по размер
онлайн банери 'Е ^

гр. София, 2020 г.

Проект М ВОІБЅР0Р0'0І-2.001-001 1 „Електронна система за управление работата на
администрацията на омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Добро управление", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейскиясоциаленфонд.
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участниците
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!ІУ. 1 . Описание
ІУ. 2. Резултат .

ІУ. 3. Минимални” изисквания към техническотопредложение

е

. о. КЛАСИРАНРЈНАОФЕРТИТЕ. ОПРЕ НАИЗПЪЛНИТЕЛ

.
О

' ЕЈЪСКЛЮЧВАНЕНА
'

О

УслОВИязАплА. -АНЕ

Проект М* ВСОЅЅРОРООІ-2001-001 І „Електронна система за управление работата на
администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Добро управление", съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейския социаленфонд.
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І. РАЗДЕЛ:
в

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

І., 1.' 'Вид ьна процедурата за възлагане
е

на обществената поръчка:
Обществената поръчка се възлага .чрез събиране на оферти с обява. Независимо от'

7
стойността на-поръчката, тя се възлага чрез събиране на оферти с обява, тъй.като е част
от Изпълнение на дейности (4 И 5) за връзка със заинтересованите страни, информация
И комуникация по Проект Не В6О5ЅРОР001-2.О01~ОО1 “Електронна система за
управление работата на администрацията на Омбудсмана“. Изпълнението на
дейностите за връзка със заинтересованите страни, информация и :комуникация
съдържа обективно делими Части , част от които са включени в списъка по чл. 12, ал. 1,
т. 1от ЗОП.

На основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, изпълнението на горепосочените дейности
се отделя в две отделни поръчки, една от които- „Изработване и доставкана печатни
рекламно-информационни материали“ е запазена за участие на специализирани

А.

предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този случай, реда приложим към
общата стойност на всичкипоръчки е реда по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

І. 2. Предмет на общественатапоръчка:
„Оъществяване на дейностиза връзка със заинтересованите страни“
по изпълнение на Проект М: ВСОЅЅРОРОО1-2001-001“Електронна система за

управление работата на администрацията на Омбудсмана“ с две обособени
- ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция .Мз 1: „Изработване на видеоклип за популяризиране на
. проект “Електронна система за управление. работата на администрацията на
.ом'будсмана“ ; . ч .

Обособена позиция Ле* 2: „Изработване И разпространение на различни по размер
онлайн банери “.

у

е

с

р І. 3. Обект на *обществената поръчка: предоставяне на услуга по смисъла на чл.
3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП).

І. 4. Финансиране и прогнозна (максимална) стойност на обществената
поръчка: Настоящата поръчка е финансирана със средства от Европейските
структурни инвестиционни фондове, чрез Оперативна програма „Добро-управление“,
по договор Мз В6О5ЅРОР'001-2.001-О011-СО1.

е

Максималната прогнозна стойност на поръчката е 21 600 ( двадесет и една
хиляди И шестотин ) лева без ДДС, като:

*

- прогнозната (максимална) стойност на обособена позиция Не 1: „Изработване на
. *видеоклип за популяризиране на проект “Електронна система за управление работата
[на администрацията на Омбудсмана“ е 9 000 (девет хиляди) лева без ДДС;

- прогнозната (максимална) стойност на обособена позиция Ме 2: „Изработване и
разпространение на различни по размер онлайн банери“ е 12 600 (дванадесет хиляди
.и ш-естотин ) лева без ДДС.

*

ч

у
ЗАБЕЛЕЖІИ: В' стойността на онлайн *банерите се включва изработката и

разпространението им. „

'

Проект ~МЈ 8005317ОР00І-2.001~001І „Електронна" система за управление с работата на
администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Добро управление", съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейскиясоциаленфонд.
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Забележка : Участник, чието ценово предложение* надвишава гореописаната
максимална прогнозна стойност за съответната обособена позиция, ще бъде
отстранен от процедурата.

В общата цена за изпълнение трябва да се включат всички разходи по
изпълнението на предмета на поръчката.

' Плащанетоще се извършва в българскилева, по банков път съгласноусловията,
с предвидени в проекта на. договор, до 20 работни дни, след подписване на приемо-
.предавателен протокол' за приемане изпълнението и представяне на фактура в

,Добро управление", съфинансиран'от Европейския съюз чрез Европейскиясоциаленфонд.

оригинал, издадена отбИзпълнителя.

І. 5. Срокове за изпълнение на предмета на общественатапоръчка:
Срокът за изпълнение на дейностите, включени в настоящата поръчка е както

следва:

проект “Електронна система за управление работата на администрацията на
Омбудсмана“ по предложение на участника, но не повече от 30 (тридесет) дни от
датата на възлагане наработата; . .

-

. - за обособена позиция М 2: „Изработване И разпространение на.5 /пет/ различни
по размер онлайн банери“ по предложение на участника, но не повече от 20
(двадесет) дни от датата на възлагане наработата.

ВАЖНО: Срокът за изпълнението на договора с избрания изпълнител започва да
*тече след възлагане наработата по съответната обособена позиция. Възлагането на
работата се извършва чрез изпращане на възлагателно писмо до избрания изпълнител,
след сключване на договора за изпълнение на съответната обособена позиция.

І. 6. Място на изпълнение: Администрация на омбудсмана на Република
ч България: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ Мз 22.

І. 7.. Цел на обществената поръчка: Основната цел на поръчката е изпълнение
на предвидените по административен договор Ле В'605ЅРОР001-2.ОО1-0011-СО1
“Електронна система за управление работата на администрацията на' Омбудсмана“
дейности (Дейност 4 и Дейност 5), които са свързани с въвеждането на Цялостна
система за управление на работните процеси в институцията на Омбудсмана на
Република България. Необходимостта от това се основава на концепцията за
електронно управление на Република България и нарасналия брой жалби към
институцията, които са се повишили два пъти в последните две години. В рамките на
проекта Ще се реализират дейности по преглед на работните процеси и процедури на
администрацията на Омбудсмана; анализ и систематизиране на нормативната рамка,
засягаща дейността на омбудсмана. Ще се осъществи изработка на Електронна система
за управление работата на администрацията на Омбудсмана, с три поддейности към нея,
а именно: тест на електронната система, закупуване на техническо оборудване и
обучение на администрацията за работа с електронната система. Ще се осъществи

Проект МІ В005ЅЕ0Р001-2.00І-00ІІ „Електронна система за управление
е

работата на
администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма

4

- за' обособена позиция .Мз 1: „Изработване на видеоклип за популяризиране на
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,ІІ.

връзка със заинтересованите' страни и ще се извършат дейности по информация И

комуникация.
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: ВО05ЅРОРо0'0142.001-0О11-СО1 “Електронна система за. управление

р

работата на администрацията на Омбудсмана“.
І. 8. Очаквани резултати от изпълнение на предмета 'на обществената

поръчка: .
у

Очакваните резултати от изпълнението на поръчката са: . .

„ - За 'обособена позиция .Мз 1: Основните резултати, които ще бъдат постигнати .

е изработването на 30 секунден видеоклип, който да информира за начина на подаване
› на жалби в Електронната система и да популяризира проекта.

С

Клипът ще промотира електронната система в нейната част с публичен достъп И е
необходим за постигане на специфична цел 2- Подобряване на достъпа на гражданите
до инструменти за диалог с държавната администрация, чрез разработване на
информационна система, което ще доведе до предоставяне на качествени, ефективни и
леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса, което съответства на

'

стратегическа цел 1 на Стратегията за електронно управление в Република България
2014 - 2020; '

- За обособена позиция М 2: Основните резултати, които ще бъдат постигнати
са изработването на пет различни по размер онлайн банери, които ще бъдат
разпространени чрез онлайн медии. -

.

Банерите ще информират за електронното подаване на жалби и, достъпът до
. Електронната система за управление работата на администрацията на Омбудсмана;

І. 9. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни, считано от крайния
срок за подаване на офертите.

РАЗДЕЛп
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ІІ. 1. Изисквания към участниците: 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 указанията за
участие.

ІІ. 21.31. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна
оферта.

ІІ. 1. 2. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение. -

'

ІІ. 1. 3. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от допълнителните
разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници във възлагането.

Проект М . В605ЅЕ0Р001-2.'00І-00І1 „Електронна система за управление
б

работата на
администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Добро управление", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейскиясоциаленфонд. 5
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Забележка : Участниците посочват тези обстоятелства в; декларация,
~ /образец 11/

ІІ. 1. 4. Всеки участник има право да представи само една оферта. Участникът
може да представи оферта, както за отделна обособена позиция, така И за всички
обособени позиции.

ї

ІІ. 1. 5. В случай, че участникът участва като обединение, което не ејрегистрирано
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.

ІІ. 1. 6. възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната
форма, под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.
Във възлагането могат да участват и обединения, които не са юридически лица.

ІІ." 1. 7. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно

, правното ОСНОВЗНИС за създаване на ОбСДИНСІ-ІИСТО, КЕІКТО И следната информация ВЪВ

връзка с конкретната обществена поръчка:
- праватаИ задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
-дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединение.

'

ІІ., 1. 8. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да
бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на
настоящата обществена поръчка.

ј

ІІ. 1. 9. 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 към момента на 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 настоящата обществена поръчка.

ЗАБЕЛЕЖКА : В случай, че ще ползват подизпълнители, участниците
посочват в Декларация / образец 5 / по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за всяка отделна
обособена позиция подизпълнителите идела от поръчката, който щеши възложат,
ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

ІІ. 1. 10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор съобразно вида И дела от поръчката, който ще изпълняват, И за тях да не са
налице основания* за отстраняване. Независимо от възможността за използване на
подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на
изпълнителя.

Проект М> ВСЮ5ЅЕОР00Ј-200І-001І „Електронна
система :за управление работата на

'администрациятана Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Добро управление", съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейскиясоциаленфонд.
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ІІ. 1. 11. След сключване на договора И най-късно преди започване на
изпълнението му, изпълнителятуведомявавъзложителя за името, данните за контакт И

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява
възложителя за всякакви промени в предоставената" информация в хода на
.изпълнениетона поръчката. .

ІІ. 1. 12., Замяна или включване на подизпълнител по. време на изпълнение на
договорът за обществена поръчка се Допуска по изключение„ когато възникне
необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
-за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и видана дейностите,
които' ще Изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

“

ІІ. 1. 13. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на горните условия,
заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в
ТРИДНСВСН СРОК ОТ ТЯХНОТО СКЛЮЧВЗНС.

ІІ. 1. 14. Участниците могат да се позоват на капацитета , на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние и техническите способности.

ІІ. 1. 15. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на
възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим
този капацитет.

ІІ. 1. 16. 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. 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.
възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице, ако то не
отговаря на някое от горните условия. възложителят изисква солидарна отговорност за
*изпълнениетона поръчката от участника И третото лице, чийто капацитет се използва

р за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото
състояние. р

ІІ. 2. Задължителни условия за отстраняване от участие :
а ІІ. 2. 1. 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. 1О8а, 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; -

и

'

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

- 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

Проект ВО05ЅЕОРО01-2.001~0011 „Електронна система за управление работата на
администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Добро управление", съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейскиясоциаленфонд.
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СОЦИАЛЕН ФОНД

ІУЧЕІСТНИКЗІ, ИЛИ ЗДНЕІЛОГИЧНЙ задължения СЪГЛаеНО ЗЗКОНОДЕІТеЛСТВОТОна държавата, В

която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на
компетентен орган.

-

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

ц

- е представилдокумент 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 изпълнението на критериите за подбор; а

.

'- 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;
- е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

ЗАБЕЛЕЖКА: Информация относно липсата или наличието на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. Ј, 2 и 7 от ЗОП се попълва в декларация
/образец 24 за всяка отделна обособена позиция.

е

Информация относнолипсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54,

ал. 1, т. 3-6 от ЗОП се попълва в декларация /образец 34 за всяка отделна обособена
позиция.

3

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. Ј, т. 3 - 6 от ЗОП се подписваот лицето, което може
самостоятелно да го представлява.

ІІ.2.2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които
.представляватучастника.

ІІ. 2.3. 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, в
съответствие с чл. 56 от ЗОП.

ІІ. 2. 4. В случай, че участник е предприел мерки за доказване на надеждност по
"

чл. 56 от ЗОП, се прилагат доказателства в подкрепа на” същите. Мотивите за приемане
или *отхвърляне на предприетите от участника мерки И представените доказателства се
посочват в протокола от работа на комисията. А

ІІ. 2. 5.- възложителят отстранява от участие във възлагането участник, който е
обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е

. налице някое отпосочените в чл. 54, ал. 1 от ЗОП основания за отстраняване.

ІІ. 3. Други основания за отстраняване:
ІІ. 3. 1. От процедурата се отстранява: .

- участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия за поръчката;

ї

- участник, който не е представил в срок обосновка по чл; 72, ал.
1 от ЗОП;

Проект М* ВС05ЅР0Р00І-2.00Ј-00ІІ „Електронна система за управление работата на
администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа «на Оперативна програма
„Добро управление“, съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейскиясоциаленфонд.
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- участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 Іот Закона за
п»

икономическите И финансовите отношения с дружествата, регистрирани в Юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица И технитедействителни
собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4* от закона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Информация относно липсата или наличието на
.обстоятелствата по чл. 3,

І т. „ 8 от Закона за икономическите „иїфинансовите
отношения с дружествата, регистрирани в Юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните“ от тях лица и техните действителни собственици/образец
44 за всяка отделна обособена позиция

- участници, които са '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..
ЗАБЕЛЕЖКА: Информация относнолипсата или наличието на обстоятелствата по
чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за. отнемане на
незаконно' придобитото имущество, се попълва в декларация /образец 6А

ІІІ РАЗДЕЛ
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

ІІІ. 1. Годност за упражняване на професионалнадейност - неприложимо
ІІІ. 2. Минимални изисквания за икономическоИ финансовосъстояние
възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово

състояние.
в

ІІІ. 3. Минимални изисквания към техническите и професионални
' *способностина участниците:

ІІІ. 3. 1. 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 датата на подаване на офертата.

За, обособенапози“ ия М 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.

ЗАБЕЛЕЖКА : В тази връзка се представя списък на услугите, които са
еднакви или сходни' с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните
три години, считано от датата на подаване на' офертата, с посочване на

А.

стойностите, датите и“ получателите / образец 7А В случаите на чл. 62 ал. 5 и ал. 6

Проект* М 80058170І50О142.00Ј4001 І „Електронна система за управление работата на
администрацията на Омбудсмана осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Добро управление", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейскиясоциаленфонд.
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НЕ

от ЗОП съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне
доказателства за извършенауслуга.

За обособенгхпозиоияже 2:
7

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
°

-

ЗАБЕЛЕЖКА : В тази връзка се представя списък на услугите, които са
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните
три години, считано от датата на подаване на офертата, с' посочване на
стойностите, датите и получателитепо /образец 7/ В случаите на чл. 62 ал. 5 и ал.
6 от ЗОП съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне
доказателства за извършенауслуга.

ІІІ. 3. 2. 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:

Заобособенапози“ ия Мз 1.
Ключов експерт: сценарист .

Участниците трябва да предложат минимум 1 /един/ ключов експерт -сценарист , който
да притежава висше или средно образовани, 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.

ЗАБЕЛЕЖКА : За доказване на тези обстоятелства участниците следва да
представят списък / по образец 8/ на лицата, които ще вземат

ї

участие при
изпълнение на предмета на настоящатаобщественапоръчка..

За. обособена позиия Мз 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 информатика“, „Изкуство“, а когато е
придобито извън страната в област еквивалентна на посоченатаи минимален
професионален опит от 1 /година/ в изготвяне на рекламни или информационни онлайн
банери.

Забележка : За доказване на тези обстоятелства участниците следва да
представят списък* / по образец 8/ на лицата, които ще вземат .участие при

7
изпълнение на предмета на настоящатаобществена поръчка.

' Проект М ›ВО05ЅЕОР00І~2.00І-00І1 „Електронна система за
І

управление
„ работата на

администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
' „Добро управление", съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейскиясоциаленфонд.
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РАЗДЕЛ ІУ. ИЗИСКВАНИЯКЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА

Изискванията към изпълнението на услугата по обособените позиции са
описани в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ' /Приложение ~1/, която е

неразделна част от настоящата документация.
"

Іу.. 1. ОПИСАНИЕ
И

За обособена'пози“ 'ия Ле: 1:
Изпълнението на обособена позиция Не 1 „Изработване на видеоклип за
популяризиране на проект “Електронна система за управление .работата на
администрацията на Омбудсмана“ ще се осъществи на три етапа :

.

І етап: Разработватне на подробен сценарий по критерии,ј отразени в
техническата спецификация /приложение Ме 1 към документацията!;

ІІ етап: Одобрение на сценария от страна на Възложителя. Клипът трябва да
следва сценарий, който се състои от кратка история с начало и край и да завършва с
ключово послание. възложителят има право да предлага, проверява и коригира
сценарият.

ІІІ етап : Изработване на видеоклип след одобрение на сценария от страна на
възложителя. Клипът трябва да е преминал през аудио и видео; оформление.
Авторските права върху видеоклипа се прехвърлят на 'възложителя за разпространение
по събития и, излъчването му на ключови места.

Забележка : Изпълнението на обособената позиция ще започне след изпращане на
възлагателно писмо за възлагане наработата от страна навъзложителядо избрания
изпълнител. Видеоклипът трябва да е подходящо визуализиран, в съответствие с
естеството на проектните дейности/съгласно техническата спецификация/ и да е
обозначен със задължителна визуализациясъгласно Единен наръчник на бенефициента
за прилагане на правилата за информация и ,

р комуникация
т: ш//шъиъааеи ипгІзЈз /агсІІЈІІЈе/сїоситепІЅЅ/І42ЗІ47813.' :І

Заобособепапозиия.ЈЧ'2,2:
Изпълнението на обособенаепозицияМз 2 „Изработване и разпространение на 5 /пет/

~ различни по размер онлайн банери“ще се осъществи на три етапа :

І етап: Изготвяне на дизайн на 5 /пет/ различни по размер онлайн банери ;

ІІ етап: Одобрение на дизайна от страна на възложителя. възложителят имаИ

право да предлага, проверява И коригира дизайна на онлайн банерите.
ІІІ етап. : Разпространение на онлайн банерите в различни онлайн медии в

рамките на 1 000 ООО /един милион/ импресии.

Забележка : Изпълнението на обособената позиция ще започне след изпращане на
възлагателно писмо за възлагане наработата от страна на Възложителядо избрания
изпълнител. Онлайн банерите трябва да са подходящо визуализирани, в съответствие
с естеството на проектните дейности/съгласно техническата спецификация/ и да са
обозначени със задължителна визуализация съгласно Единен наръчник на

Проект М* 360551?ОРООЈ-2;00І~00І Ј „Електронна система за управление работата на
администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Добро управление", съфинансиран от Европейскиясъюз чрезЕвропейския социаленфонд.
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бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация
111! ж//шшиаеи ИпІІЅЈЈ /атспІІІе/ІІОситепІЅ/І42ЗЈ47813. ІІ -

› ІУ; 2. Място. на изпълнение: Администрация на Омбудсмана на Република България:
гр. София, ул. „Георг Вашингтон“~ЈЧ'9 22.

ІУ . 3. МИІ-ІИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯКЪМ ТЕХНИЧЕСКОПРЕДЛОЖЕНИЕ
Всеки 'участник следва да представи техническото си предложениепо образец от

документацията за обществена поръчка, което да отговаря на приложената към
настоящата документация техническа спецификация.

Участник, чието т хническо предложение не съдържа някой от елементите
описани понгоре и не отговаря на техническата спецификация на възложителя се
отстранява от участие.

у. РАЗДЕЛ р в

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАИ ПОДАВАНЕ
в

НА ОФЕРТАТА.
КОМУНИКАЦИИ възложитвляИ УЧАСТНИЦИТЕ

У. 1. За участие пригвъзлагането на настоящата обществена поръчка участникът
»подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на
възложителя.

Не се допуска представянето На варианти в о-фертатаї
Офертата задължително трябва да включва всички изискуеми документи за

участие в процедурата.
За всяка обособена позиция се подготвя отделна Оферта.

У. 2. Всеки участник има право да представи само една оферта.

У. 3. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно
упълномощено лице, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия
участника. Документите за участие, които обективират лично изявление на конкретно
лице, представляващо участника, не може да бъдат подписвани от пълномощник.

У.4. Представените образци в документацията за участие И условията, описани в
тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена.по приложените
образци възложителят има право да отстраниучастника.

7.5. Офертата 'следва да бъде представена на адрес: гр. София 1202, ул. “Георг
Вашингтон” М: 22, преди датата И часа, посочени в Обявата като краен срок за подаване
На офертите.

7.6. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска
служба, разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът
трябва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното. получаване напосочения от

,Проект МІ ВС05ЅРОР001-2.001-001І „Електронна система за управление ,работата на
администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Добро управление", съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейския социаленфонд.
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в

възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава
или' загубване на офертата е за участника.

УЛ. Оферта, получена от възложителя след посочения срок, се връщат
неотворена на участника и това се отбелязва в регистъра на възложителя.

ь

У.8. 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. Не се приема оферта, която е
представена в прозрачна, незапечатана или с нарушена цялост опаковка. Такава оферта
незабавно се връща на участника И това се отбелязва в регистъра на възложителя.

У.9. Върху опаковката участникът записва “Оферта”, посочват се
наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес 'и лице за
кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес.

7.10. Офертата се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно
физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически И/или
юридически лица, офертата се представя на български език, а останалите изискуеми
документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

У.11. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се
представІ/гкато “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при
който върху копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”, поставен е
соб-ственоръчен подпис на представляващия участника и е положен печат. По преценка
на участника, такива документи могат да бъдат представени и в оригинал.,

В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен
печат, върху документа може да бъде положен печат на един от участниците в
обединението. в

7.12. Съдържащите се в настоящата документация образци на техническо И
. 'Ценово предложение са задължителни за участниците.

'

ч УЈЗ. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни, считано от крайния
срок за подаване на офертите.

7.14. възложителят' осигурява пълен достъп до обявата и до настоящата
документация за участие на своя профил на купувача на адрес:
ІтЅг//тыїухдошїјисїзшатъъ/тоШе/

УЈЅ. Всички комуникации и действия на възложителя И на участниците са в
писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може да се
извършва поедин от следните начини:

я

- лично - срещу подпис;-на адрес, посочен от участника;

Проект М 3005517ОР00І-2.001-001 І „Електронна система за управление
я

работата на
администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Добро управление", съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейскиясоциаленфонд.
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- на електронна “поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с
електронен подпис; -

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
ч разписка;

-јчрез комбинация от тези-средства.

УІ. РАЗДЕЛ
ДОКУМЕНТИ

,

В опаковката с офертата трябва дасе съдържат следните документи:
УІ. 1. Заявление за участие съдържащо опис на представените „ документи -/образец 1/; „

ч

'

УІ. 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП /образец2/
УІ. 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП /образец 3/
УІ. 4. 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 /образец 4/

УІ.5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители И съответстващият на тези
работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка И предвидените
подизпълнители /образец 5/ .

Ј

УІ. 7. Декларация .във връзка с обстоятелствата по чл. 69, ал.
1
и 2 от Закона за

противодействие .на корупцията и за .отнемане на незаконно придобитото имущество
/образец 6/

УІ.8. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години. включително
стойностите, датите И получателите /образец 7/

УІ.9. Списък на персонала, който ще бъде ангажиран при Изпълнение на
поръчката /образец 8/

“

д
,

а

УІ.1О. Декларация за-обстоятелствата по д 2, т. 45 от ЗОП /образец 11/
УІ.11.Оф<е'рта, съдържаща: .

11.1. Предложение за изпълнение на *поръчката- по /образец 9 и 9а/,
- СЪДЪІЈЖЕІЩОІ

а) пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие, когато "лицето, което
подписва офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение 'за изпълнение на поръчката - по образец;в) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, закрила на заетостта И условията на труд.

11.2. Ценово предложение- /образец 10/;
УІ. 12. Копие от документ за създаване на обединение, в който задължително е

посочен представляващ (само когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице), съдържащ следната информация във връзка с конкретната

› общественапоръчка:
а) правата и задължениятана участницитев обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

Проект МІ ВО05ЅЕ0Р001-2.001'~00ІІ „Електронна система за' управление работата на
администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа,на Оперативна програма
„Добро управление", съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейскиясоциаленфонд.
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в) дейностите, които Ще Изпълнява всеки Член на обединението;
' І

,

г) посочване на упълномощено лице, което ще представлява участника при
„ изпълнението на договора И което лице е упълномощено, да задължава, да получава
указания за И от името на всеки» член на обединението - оригинал или нотариално
заверено копие;

УІ. 13.* Документи за. доказване на предприетите мерки за надеждност, когато
УЧастникът се позоваванетакива. *

и

д'
'

и

Предложението за 'изпълнение и ценовото предложение се подписват само
. от лица, които имат право дапредставляват участника и могат да удостоверятц
пред възложителя представителнитеси функции.

уІІ. “РАЗДЕЛ. РАЗГЛЕЖДАНЕНА 'ОФЕРТИТЕ КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ.
ОЦЕНКАИ КЛАСИРАНЕНА 'ОФЕРТИТЕ опгвднлянв НА изпълнитвл.

1. ВЪЗЛОЖИТСЛЯТ. назначава СЪС заповед КОМИСИЯ, КОЯТО отговаря за
разглеждане, оценка и класиране на офертите. Комисията се състои отнечетен брой
членове. действията на комисията се протоколират. .

УІІ. 2. Офертите Ще бъдат отворени от комисията в първия 'работен ден,
следващ последният ден от срока за получаване на оферти, от 17:00 часа на адреса
на възложителя - гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ Не 22. Отварянето на офертите е
публично и на »него могат да присъстват участниците във възлагането или техни
упълномощени представители.

* '

УІІ. 3. ,След получаване на офертите и 'списъка с участниците, .членовете на
комисията за провеждане на процедурата подават декларации за обстоятелства по чл.
103, ал. 2 от ЗОП.

'

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.

УІІ. 4. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите се извършва
съобразно определения от възложителя критерий за оценка на офертите.

УІІ. 5. Критерий за възлагане
възложителят ще възложи настоящата 'обществена поръчка чрез определяне на

икономически' найњизгодната оферта при критерий за възлагане на поръчката „най-
ниска цена“ д

По този критерий комисията ще оценява предложената най- ниска Цена за всяка
отделна обособена позиция :

- Обособена позиция Ме 1: „Изработване на видеоклип за популяризиране на проект
“Електронна система за управление работата на администрацията на Омбудсмана“ ;

Проект М? ВСОЅЅГОРОІОІ-2001-001 І „Електронна система за управление
1

работата на
„администрацията на Омбудсмана осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Добро управление", съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейския социаленфонд.
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- Обособена позиция Ле 2: „Изработване И разпространение на различни по размер
онлайн банери “.

. ЗАБЕЛЕЖКА: Оферти, които не отговарят на изискванията на документацията, в

не се оценяват.
КОМИСИЯТЯ КЛЯСЙРЈЗ' На' ПЪРВО МЯСТО ОФВІЈТЗТЯ на уЧїІСТНІ/ІКЗ ПРВДЛОЖИЛ най-

ниска цена' за всяка отделна обособена позиция.- Офертите на останалите'
'участници се класират по възходящ ред на база предложенитеот тяхстойности за
Изпълнение на поръчката по обособени позиции. у

'

Когато оценките на две или повече оферти са равни, комисията ще
приложи правилото на чл.. 58, .ал. 3 ППЗОП. Съгласно чл. 58, ал. 3 ППЗОП,
Комисията провежда публично жребий за определяне на 'Изпълнител между
класираните на първо място оферти.

'
“

УІІІ. РАЗДЕЛ
СКЛЮЧВАНЕНА договор ЗА ОБЩЕСТВЕНАПОРЪЧКА.УСЛОВИЯзА

. ПЛАЩАНЕ

УІІІЈ. възложителят уведомява писмено участниците за резултатите от
разглеждането, оценяването И класиране на офертите като им изпраща утвърдения от

*

него протокол от работа на комисията и го публикува в профила на купувача.
УІІІ. 2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, класиран на е

“

първо място И определен за изпълнител на обществената поръчка.
УІІІ. 3. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор,

възложителят прекратява 'процедурата или определя за изпълнител втория класиран
участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването
е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.,

УІІІ. 4. Преди подписване на договора участникъд определен за изпълнител, е
длъжен да представи документите по чл. 112 от ЗОП. възложителят не изисква
документи: ~

- които вече са му били предоставени;
- до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
- които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните

бази данни на държавите членки.
~

Проект »М ВС05ЅЕОРООЈ~2, 001-0011 „Електронна система за управление работата на
а

администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
р
„Добро управление“, съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейския социаленфонд.
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