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ЗОП, съгласно Заповед. Ле РД-08~
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В“ ПРОЦЕДУРА”ЗА ВЪЗЛАГАНЕЧРЕЗ' СЪБЙРАНЕ НА ОФЕРТИ
І с ОБЯВА-НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„осъществяване .на дейности ~~за «връзка със заинтересованите страни“ по
изпълнение на Проект МЗ ВО05ЅРОР001~2ь001-001 “Електронна ' система за

= управление работата .на администрацията на' омбудсмана“ с две обособени
позиции:
ОбособенапозицияМЈ: „Изработване на видеоклип за популяризиране на проект

- "Електронна система за управление работата на 'администрацията на
* омбудсмана ";
Обособена позиция 2Е „Изработване 'и разпространени-ена различни по размер

'

. онлайн банери 'С

гр. София, 2019г.

т: :Проекти ВЙОЅЅГОРООІЈДООІ-ООІЈ „Електронна *система за управленаек работата на'т

Іадминастрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
'д

„Добро управлениеЙ, съфинансиран'от Европейскиясъюз чрез Европейскиясоциален фонд.
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И ПОЛОЖЕНИЯ
І. 1. Вид наироцедурата

2. Описание на предмета' на поръчката
Обект на 'общественатапорънка о. д

ч

.. р ь 7

а

афинансиране и прогнозна..(максимална) стойностна обществената'поръчка
.
Срокове за Изпълнение на обществената поръчка

*

Цел Наїобществената'поръчка ч

7

„ „

очаквани резултати от Изпълнение на предмета на общественатапоръчка
Ср-окрна 'валидност на офертите ч

°

ІІ.-1. Изисквания към участниците
ІІ. 2. Задължителни условия за 'отстраняванеот участие
ІІ. 3..Други условия за отстраняване от участие
ІІЪРАЗ:'КРЙТЕРІЙІІ/ІЗАПОГ ІБОР

у и.
и

.

ІІІ.- 1. Годност 'за упражняване на .прїтфесиорнална'дейност .

ІІІ; 2 .. Минимални изисквания за икономическои финансовосъстояние
ІІІ. 3. Минимални изисквания към техническите и професионални способности на
участниците .

-ІЅЛРАЗ ИЗИСКВАНИЯКЪМИЗПЪЛНЕНІ/ІЕТО'/ТЕХНИЧЕСКА
СПЕІ/ІФІ/ІКАТИЯ . . .

'

7 ІУ. 1
. Описани-е

- ТУ. 2; Резултат „ „
ІУ. 3. Минимални изисквания към техническотокпредложение ;

„

1' у. .гАзїЕЈь УКАзАнияазАапоготовкАи поАВАНЕНАоФЕРтАтА.
.КОМУНИКА І възложитвля .и УЧАСТНІ/І 'итн

в

.НАОФЕРТІ/ІТЕ.ОІІРЕ- НАИЗПЪЛНИТЕЛ

оговог ЗА ОБ* ЕСЕТВЕНАПОРЪЧКА.
„ПЛА 7 ›

; АПроект *ЕС05ЅЕОР00Р2и0І-д0І І „Електронна система .за управление работата на
ц

ї

„ администрацията на Омбудсмана осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
' „Добро управление", съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейския социален фонд.
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ІтАздЕл:
р

овщи положвния
1.. Вид

е

на п ”едурата .за възлагане: Јна' обществената поръчка:
Обществената поръчка се възлага. чрез събиране на сфери: с обява. "Независимо от
стойността на“ поръчката, тя се възлага чрез събиране на оферти с обява, тъй като е част

'е рнадейности' (4 и
рп5)

за връзка със заинтересованите страни, информация
ком 'икация по* Проект Мз В605ЅР0Р001~20О1-001 “Електронна система за

управление работата на 'администрацията на Омбудсмана“. Изпълнението на
дейностите ,за »връзка-с със заинтересованите страни, информация И комуникация
съдърж бектиїзно“ делими части д част отткоито 'са включени в списъка по чл. 12, ал. 1,.

т. І-от ЗОП. Наоснование чл. 80; ал; 1 от ППЗОПд изпълнението На 'горепосочените
д~ейнссти*се~ отделя в две отделни упоръчкщ-една откоито- „Изработване И доставка на
печатни рекламно-информационниъ Материали“

4 е
'

запазена
'

за › участие на
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този случай,
редаприложимкъм общата-стойност на всички поръчки -е реда по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

ствената поръчка: „ Оъщсствяване на дейности за
* връзикаурсъс' зїаинтересо' е странидпо изпълнение на' Проектлдїз ВСОЅЅРОРООІ-

р

р

" 1211014001 рбЕлектронтгас система за управление работата иа администрацията на
'

р

р. сомбудсмана“ ис две 'о спи-позиции:
с

"Об собена -позицит Не *1:*р;,Изработв-ане на видеоклип за популиризиране
, на

..проект “Електронна *система за управление работата на администрацията . на

. 'О ос* бона позиция ем: '25 „Изработване И .разпространениена различни по размер
онлайн. банери “ц

„

.
р

.

я

,
ї

І. 3. Обект :на обществената поръчка: предоставяне 'на услуга по смисъла на чл.
рр3, 1, т. 3 отЗакона за обществени поръчки (ЗОП).

Фитгансиране' и, прогнозна* (максимална) стойност на обществената
І

поръчка: Настоящата јпоръчка е -јфинансирана със средства от Европейските
структурнииннестиционни фондове; чрез Оперативна програма „Добро управление“,

е

а

„ по договор Не В605ЅРОР0О1-20Ое1-0011ьСО1.
р

.

Максималната' прдог Г ' иност на поръчката 'е 21 600 ( двадесет И една
хиляди и шестотин )' лева безДДС, като: .

р

-

р

р
р

-

-р прогнозната (максимална) стойностна обособена позиция'Ле 1: „Изработване на
„видеоклип” за популяризиране на проект “Електроннасистема з-а управление работата

'Циятанаомбудсманйе9 000 (девет хиляди) лева без ДДС;
'оз”"ата'(максима3їна) стойност на обособена позиция Не '2: „Изработване и

'анение *на различни по "размер онлайн банери“ е р

12 600 (дванадесет хиляди

стта ни онлайн банкерите :се включиш изработката и
”д [Јаз-прдстранентгетд им;

Проект ВСШЅГОРООЪЖООЈ-ООІ 1 * „Електронна система' за управление“ работата на
-администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовитаподкрепа на Оперативна програма

'

І

' „Доброуправление съфинансиран от ”Европейския съюз чрез Европейскиясоциален фонд.
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добро управление
"СОЦИАЛЕН Фонд.

с
в

а

забележка *: Учас'
е

'к, *чието ценова предложение надвишават гореописаната
"

максшална прогнозна стойност за съответната обособена позиция, „ще бъде
А”

. . отстранен от. процедурата;

е'
е

изпълнението на предмета на поръчката.
АВ] общата цена за изпълнение трябва „да се двключат всички разходи по

е предвидени* в »проекта на договор, *до 20' работни дни, ,след подписване нггприемо-
д предавателенј протокол за. приемане изпълнението* и» .представяне на фактура в

оригинал, 'издадена от И ълн-ителя.
„ , „ р

.

*

Срокчтве за изпълнение ^ *на предмета 'на обществената поръчка": .

в

-

е

Срокът за изпълнение на, дейностите, включени .тв -настоящата поръчка е както
следва:. -

.

*

д в
*

*
-

Пл* то ще јизвъ а -вобългарскилев'а,„по банков път съгласно' условията, р

„ за кобособенаепозицип'ЈЧЦІЕ: „Изработване" навидеоклип за популяризиране на
проект “Електронна система за управление работата на администрацията на
*Омбудсмана* по предложение на участника, но не повече от 30 (тридесет) дни от
датата на въз

' аганена рабо ата; в

а

р р р р

-.за Обособена позиция М 2:*„Из“ аботване и
а

азпост анение' на 5 /пет/ "
'

'

:по размер онлайн банериї по 'предложение на участника, но не повече от 20
(двадесет) дни от датата на 'възлагане на работата.

Срокът за' изпълнението на договора с избрания' изпълнител започва да
'а атенеслед .възлагане на работата по съответната обособена "позиция. Възлагането на

и

работата сеизвършва чрез 'изпращане на възлагателно писмо' доизбрания изпълнител, д

'след сключване” на договора за изпълнение на съответната обособена позиция.,

в

' 6. място *на 'изпълнение: Администрация на Омбудсмана на Република
7

'

. България: дгр; София; ул. „Георг Вашингтон“ Не 22. *
*

'ІД

на обществената поръчка:* Основната цел на поръчката* е изпълнение
'на предвидените по :административен Договор М! В605ЅРОРО01-2О01-0О11-СО1

~ “Електронна-система за управление работата 'на администрацията на Омбудсмана“
„дейностинщейност 4 а

и :Дейност . 5), които са свързани с въвеждането на цялостна
система за' „управление“ на работните .процеси в 'институцията на, Омбудсмана на

дРеп' 'блика 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' ейноети по преглед на работните процеси и *процедури на д'

'администрацията на Омбудсмана; анализ И систематизиране на нормативната рамка,
засягаща дейно' 'тта наомбудсмана; Ще се осъществи изработка на Електронна система

тза управление работата-на администрацията на Омбудсмана, с три поддейности към нея,
'Ј-Іїа именно: .тест “на, електронната система, закупуване на техническо оборудване И

обучение на „адм“ 'истрацията за работа с електронната система; Ще* се осъществи
врт ка със .заинтересованите страни и щесе извършат ”дейности по информация

а „комуникацизьд

.Проект д'

'В
'ддІ=2:00І-001е1 е „Електронна система за' управление работата на

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

4
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' поръчка: *

Европейски съюз
-ЕІЗРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД а

Настоящата поръчка е“ в. Изпълнение на Дейност 4 „Връзка със заинтересованите
страни“ по проект “Електронна система за управление работата на администрацията на р

р

Омбудсмана“,изпълняване 'финансоватаподкрепа на Европейския съюзчрез ОПДУ, по
Йо а

.процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 'помощ на конкретен
бенефициент: 13605ЅР'ОРО0“1~2,О01~ОО1 1+СО<1 “Електронна система за управление-

'

'работатанаадминистрацията на омбудсманаї. ” ' '

І. 8. Очаквани 'резултати от изпълнение на «предмета . на 'обществената

'Очакваните резултати от изпълнението на поръчката са:
-' Заяобосоабенаап' :щия Ле* 1: Основните резултати, които ще бъдат постигнати

и 7

е из *аботването нае3О секунден видеоклип, който да информира за начина на подаване '

на 'жалби в Електронната система и да популяризира проекта.. Клипът ще промотира
електронната система в нейната Част с публичен Достъп и е необходим за постигане на
специфична 'цел 2- Йодобряване 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 ијбизнеса, което съответства настратегическа цел 1 на Стратегията за
. електронно управление“ в Република България 2014 - 2020;

-
З-а обособена' позиция Ле 2: Основните резултати, които ще бъдат постигнати

Ч -са изработването“ на, пет различни по размер онлайн банери, които ще бъдат
разпространени чрезонлайнмедии.. Банерите ще информиратдзаелектронното подаване

,на жалбиј и достъпът до Електронната система за управление работата на
вадминистр “ята наомб" '

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

. РА' "ЕЛ ІІ р 4

Условия ЗА УЧАСТИЕ .

ІІ) 1. Изискванияјкъм участниците: В настоящата обществена поръчка могат да
„

:участват български иличуждестранни физически или юридически лица или техни
обединения, както' И всяко”друго образувание, което има правода изпълнява услугата,

' съгласно законодателството' на държавата, в коятое установено и което отговаря на
» условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя в 'указанията за

участие. . р

ІІ, 1. 1. Лице, което участва в” обединение е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна
оферта.. 4

ІІ. 1. 2. Едно 'физическо или юридическо лице може да участва само в едно
Ч

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.
Забележка : *Участниците .посочват *тези обстоятелства, в* декларация,

е

ї/дбразец 11/

Проект МІ ВСНПЅГОРООІ42001-0011 „
„Електронна *система за управление работата на

р
администрацията на *омбудсманаї осъществяван с финансовата „подкрепа на Оперативна програма

А

„Добро управление", съфинансиран от Европейскиясъюз 'чрез Европейския социален фонд.
5



вввопвйски съюз
“Европейски

ІІ. 1.. 4.” Всеки участник има право да представи само една оферта. Участникът
.а може да представи оферта, както за отделна „обособенанозицижтака и за всички

обособени позиции. а
„

.
р

ІІ. 1. 5. В случай, чејунастникътучаства като “обединение, което нее-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 наобединението.

7

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.

їІ. 1.' 7. АКогато участникът е обединение, което не е регистрирано като
'А самос 'оятелно юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно

правното основание за създаване' на обединението, както, и следната 'информация във
връзка с конкретната обществена поръчка: р

.

'

- правата и задълженията на участницитев обединението;
І

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
едейностите,които ще Изпълнявавсеки член' на обединение.

11.41. 8. Когато участникът е обединение, което не е юридическо “лице, следва да
бъде определен. и посочен. 'ртнъор, *който да представлява обединението за целите на
настоящата обществена поръчка;

а

с

~

.

ІІ. 1.. 9. Вјслучай .че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на
"подаване 'на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или

' *друга идснтифицираща 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 нее
регистрирано 'по БУЛСТАТ към момента на възлагане изпълнението на дейностите,

'предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши
регистрацията по-.БУЛС АТ„ след уведомяването му за извършеното класиране и преди

"

подписване на Договора завъзлаганена настоящата обществена поръчка.
ЗАБЕЛЕЖКИ ~:„ В случай, .че ще ползват подизпълнители, участниците.

ц посочвате Декларация / образец 5 / по чл. 66, ал. Ј от ЗОП за всяка отделна
обособена позиция подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат,

д-їако възнагне яват -да използват такива. В този случай тезтрябва да представят
доказателст 'о за* поетите *от подизпълнителите задължения.

, ІІ. "1. 10 Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор съобразно видаи 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 изпълнениена договора .за ,обществена поръчка е на

' изпълнителя.
-

ІІ. 51. 111. Следна-сключване, ,на „договора и най-късно преди започване на
из ълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт И

пре тавит литена *подизнълнителите посочени в офертата; Изпълнителят уведомява

Проект
ДМ* е 360557*ОРООЈ-2ДїООЈ-ООІ І „

„Електронна система за управление работата на
администрацията на омбудсмана", осъществяван с финансовата 'подкрепана Оперативна програма
„Доброуправление ", съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейския 'социален фонд.,
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„

т*

възложителя' за- всякакви промени в предоставената- информация в хода на
а

' 'изпълнението ,на поръчката.
р

ІІ; 1; 12. Замяна 'или включване на подизпълнител по време наизпълнение на
договорът за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне

д

необходимост, ако са Изпълнени едновременно 'следните условия:

- за новия' подизпълнител не саналице основанията затотстраняване;
~ новият . подизпълнител ,отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

П. 1. 1:3; При замянаили включване на подизпълнител, изпълнителят представя на
- възложителя всички документидкоито доказват" изпълнението на* горните условия,-

заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в
тридневен срок от тяхното сключване. І

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

ї

икономическотои финансовото състояние и техническите способности.
ІІ. 1. 15. По отношение на критериите, свързани спрофесионалнакомпетентност,

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито
.д образование, квалификация' или “опит е

се доказва.
'

изпълнение на изискванията на
възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим
този капацитет. .

д

ІІ.. 1.16. Когато .участникът 'се позовава на. капацитетана " “и лица, той трябва
'да 'можеда докаже, че 'ще разполага с техните ресурси, като представи документи за

д поетите отїтретите лицазадължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния
капацитет з-а тях' да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
-Възложителятизисква участникът да замени посоченото от него трето лице, ако то не
от оваря на "някое от горните условия. Възложителят изисква солидарна отговорност за -

изпълнението напоръчката от участника и третото лице, чийто капацитет сеизползва
„за доказване'насъответствие'с критериите, свързани с икономическото И финансовото
състояние..

"

ІІ. 2. Задължителниеусл "вип заотстраняване от участие :р

ІІ. 2; 1.» възложителят отстранява от участиеучастник, закогото*е налице някое
т.

от следните основаниярза отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, а именно :

р - е осъден с влязла в :сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл; 159а - 159г, чл.

172, 192а, чл. 1,94.› ,2.1'7,'чл. 219 - 25-2, чл. 253 ~ 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321аи чл.
.352 - 35Зе от Наказателния кодекс;

›- е осъден свлязлавсилаприсъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга
държава членка или трета страна;

І
~- има задължения за, данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.

ч 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

т' Проект' М ВФ05ЅРдРО0Ј~2.0'0І-00І1 Ј.„Електронна система .А
за управление

р
работата на

а

администрацията наш-Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
а

,Добро управление", съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейския' социаленфонд.
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ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

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

~

,

2 2

у

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

р~ . . .- . ј д

-- 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 судостоверяване липсата на

:основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; '

- е установено с влязло в сила .наказателно постановление или съдебно решение,
е

'нарушение на чл. 61, ал.
т1, чл. 62, ал." 1

или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118”, чл. 128, чл.
228, ап.„3', чл. 245 и чл., 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13", ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилностили аналогични задължения, установени с

акт 'на 'компетентен орган, .съгласно законодателството на държавата, в която
ч кандидатът или участникът еустановен; .

- е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
ЗАБЕЛЕЖКА: Информация относно липсата или", наличието на

З

'обстоятелствата по чл. 54, ал; 1, Ј, 2'и 7 от ЗОП се попълва в декларация
"

/образец 24 за всяка отделна обособена позиция.
Информация относнолипсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54,

'ї
ал. І, От. 3-6 *от ЗОП се попълва*в декларация /образец ЗА за всяка отделна обособена
позиция; ч .

Когато участникът, се представлява от повече от едно' лице, .декларацията за
, обстоятелстватапо чл. 54, ал. 1, т. 3 в- 6 от ЗОП се подписва от лицето, което може
„самостоятелно да го представлява.

ІІ;2.2.'Основаниятапочл. 54,. ал. 1, т. 1, 2 И 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които
представляват участника.

и

І

ІІ.. 2.53. Участник, за когото-саналице основания'по чл. 5-4, ал. '1 от ЗОП, има право
'р 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.

7
ІІ. 2. 4, В “случай, че участник.. е предприел Мерки за доказванена надеждност по

чл. 56 от ЗОП, сеприлагат доказателства в подкрепа на същите. Мотивите за приемане
- или' отхвърляне на предприетите от участника мерки И представените доказателства се

ь посочват в протокола отработа на комисията.
П. 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 от посочените вчл; 54, ал. 1 от ЗОП основания за отстраняване.

. Другитхсновгания'за тотстраняване .

ІІ. 3. 1.От'п 'оцедч
;

ата се отст' анява: -

- участник, който е представил оферта, ткоятооне отговаря на предварително
обявените условия запоръчката; .

а

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

Проект М 800531?ОР001-2.002Јд001І „Електронна система за управление
2

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 от Закона за
икономическите'и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в Юрисдикции

с 'преференциален Данъчен режим“, контролираните от тях *лица И техните действителни
„собственици освен когато їне- са налице условията по чл. 4 от закона.

. 'ЗАБЕЛЕЖКАД Информация ..относно липсата или наличието на
.обстоятелствата по чл. 3,7 8 от' Закона за икономическите и финансовите
..отношения с дружествата, регистрирани 'в' Юрисдикции с „преференииален 'данъчен

режим, контролиранитеот тях лица и техните действителнисобственици/образец
44 за всякаотделна обособена позиция ›

*

-т “участници, които са* свързани лица но! 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 самоза участниците в процедурата, но не и за подизпълнителите

А на участника и третите лица, 'които ще осигурят Капацитет на участника.
възложителят отс “ нява 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. . 1

'

'ЗАБЕЛЕЖКА: Информаиияотноснолипсата или наличието на обстоятелствата по
чл. 69, ал. Ј и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на

а

незаконно придобитите имущество, се попълва в декларация /образец 6А

ІІІ РАЗДЕЛ
КРИТЕРИИ ЗАПОДБОР

„
ІІІ:. 1; Годност зауп-ражнявїане наъпрофесионална дейност - неприложима

ІІІ. 2; Минимални изисквания за икономическо и 'финансово състояние
°

възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово
състояние. А

в
1 .

р ІІІ. 3. Минимални изисквания към техническите "и професионални
спа обности на .участниците

а

7 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. ~

"

. Участникът трябвада е изпълнил поне 1 (една) услуга с предмет и обем идентичен или
е

* сходен с този на. поръчкатазапоследните 3 (три) години, считано от датата на подаване
днастферт' та. Под сходен предмет се разбира:* изготвяне на филми, промоционални:

е. с

'и/илирекЈїамни видео клипове. с

ЗАБЕЛЕЖКИ В тази връзка се представя списък на услугите, които са
еднакви'или 'сходнијс пре“ мета на обществената поръчка, изпълнени през последните

години, считано от' датата на подаване на офертата, с посочване на

ЈПрдект- .ВСОЅЅЕОЕООЧЙ-ЈООЪООІ1 „Електронна 'система :за управление работата на
администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Добро управление съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейскиясоциален фонд.
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стойностите *датите иполучателите /образец 7А. В случаите-на чл; 67, ал. 5 и ал. 6
„от ЗОП съответств *ето с' поставената изискване се доказва с представяне
доказателства за извършенауслуга.

. . 2:
„ Участникът трябва ..да е изпълнил поне 1 (една) услуга спредмет. и обем
ентиченїсгсоден'

“

озина поръчката за последните 3 (ТРИ) години; считано от
и „датата 'На подаване на -офе тата.. Под“ сходен 'предмет .

ее“ разбира! Изготвяне И
ч. нение на-реКлаМниїи/или 'информационни онлайн банери в онлайн медии

тити социалниътрежи. в

. ,

а

.

-

'

'
С' „д тази връзка се представя 'списък' на услугите; 'които са

теднкаквиїтлгисходниспредмета *најобществената поръчка, изпълнени през последните
години; считано от датата на подаване на офертата. с посочване на

стойностите, датите и получателите по /образец 7/ В случаите на чл. 67; ал. 5 и ал.
. 'б от ЗОП съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне
'доказателства за извършенауслуга. .

*

ІІІ; З; 2к.. Участникът .следва да предложи' екип от експерти, 'притежаващи
'образование 'и: 'професионална 'квалификацияд “необходими *за изпълнението на
“поръчката, като при необходимост привлича И други експерти съсдспецифиченопит по

^

- “предмета на обществената поръчка:

7 *Участницитетрябвада предложат минимум '1 /един/ ключовексперт ~сценарист , който
в

дапритежава 'висше или средно образовани, в една от следните 'области: „Изкуство“, а
' 7,

когато е придобито извън' страната в област еквивалентна на .посочената И минимален
»професионален опит от

'1, .л/една/ година визготвяне На сценарииза видеоклипове или
филми. ' “

-ЗАБЕЛЕЖКА .' За доказване на тези обстоятелства участниците следва да
'представят списък / по .образец

ь
8/ на лицата, които ще вземат участие при

~„ изпълнение на предмета на настоящата обществена*поръчка..

Мз 2..
ь

сб дизайнер*
'Участниците трябва да предложат минимум .1 /един/н Ключов експерт- уеб

їдизайнерд който да' притежава висше или средно образование, в една от следните
области: „П и одни на и, Математика и* ин' 'о' матикаї“, „Изк ство“ а когато е

ї

банери.

придобито Извън. страната ву област еквивалентна *на посоченатаи .минимален
професионален опит от 1. /година/ в изготвяне на рекламниилиинформационни онлайн

Забележка : За доказване на тези обстоятелства, участниците следва да
представят списък/ по о азец 8/ на лицата, които ще вземат участие при
'изпълнение на предмета нанастоящата “общественапоръчка.

д. тт М
І 'ВОШЅЕОРООЈЈОІІЙ тОбІІА „Електронна система за управление .работата на и*администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Доброуправление 'З съфинансиран 'от Европейскиясъюз чрез Европейекиясоциален фонд.
10
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РАЗДЕЛ ІУ. ИЗИСКВАНИЯкъмизпълНЕниЕто нА УСЛУГАТА

Изискванията- към 'изпълнението науслугататїо обособените позиции са
описани 'в ТЕХНИЧЕСКА *СПЕЦИФИКАЦИЯ /Приложение 1/, която е

„ неразделна част от настоящата документация- '

 р1хІ.н1.описАн и.в

позиция Мз, '1А „Изработване на 'видеоклип за
'популяризиране на проект ц

“Електронна система за управление работата на
администрацията на Омбудсмана“ ще* се .осъществина триетапа : .

І 'етап: Разработватне на подробен сценарий по критерии, отразени втехническата
спецификация /приложение Ме 1 към документациятал
'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

5

Изработване на' видеоклип. след одобрение На сценария от страна на
възложителя.. Клипът 'трябва да е преминал през аудио и видео оформление.

А'

- Авторските* права върху видеоклипа се прехвърлят наВъзлоЖителя за разпространение
по събития И излъчването му на ключови места;
Забележка : Изпълнението на обособената опозиция ще започне след 'изпращане на
възл-агателно писмо за възлагане на работата от страна навъзложителядо избрания

изпълнител. Видеоклипъ-т трябва да е подходящовизуализиран, в съответствие с
естеството 'на проектните дейности/съгласно техническата спецификация/ и да е
'обозначен със задължителна визуализация съгласно Единен наръчник на бенефициента

прилагане р на „ правилата А

І ин' ормация и комуникация
:/ 'тиква е 1423147813. л *

' Заобособена пози' 'ия ЈЧ'2.-2':

Изпълнението начобособенапозиция
к' ви

2 „Изработване и разпространение на 5 /пет/
различни по размер-онлайнбанери? ще се осъществи на три етапа.:
'І 'етап: Изготвяне .на дизайн на5 /пет/ различни поразмерхонлайн банери А;

„

: ІІ етап: 'Одобрение на дизайна от страна на възложителя. :възложителят има право да
. предлага., проверява И коригира дизайна на онлайн банерите.

и

7ІІІ етап :л Разпространение на онлайн банерите в различни онлайн медии в рамките на
1 ООО 000 /един милион/ импресии.
Забележка : Изпълнението на обособената позиция ще 'започне след изпращане на

" възлагателнописмо за възлагане на работатаот страна на Възложител): до 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
бенефициента за прилагане на *правилата за информация и комуникация

' Іш Ѕїг//югиїиеи- .цпазь /агспї9е/(Іосип1епІв/1423147813. 'ІІ

:Проекїп 'ВОдбЅР0Р00Ј~2.001-0О1Ј „Електронна *система за управление работата на

* „Добро управление", съфинансиран от Европейския съюз* чрез' Европейския социален фонд.
'администрацията на омбудсманкїї осъществяван с финансовата подкрепана' Оперативна програма
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аІУ. 2. Място неизпълнение: Администрация на Омбудсмана на 'Република България:
гр. София, ул. „Георг Вашингтон“.ЈЧ'922.

ш . з. минимАлни изисквАния къмтвхничвеско пгвдложвнив
Всеки участник следва едапредстави техническото си 'предложениепо образец от*

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

* *отстранява'от'уча=стие.

ик, чието техническо предложение не съдържа 'някой от елементите
°

:горе и не *отговаря- на техническата. спецификация на- възложителя се

^

ч, „

в

.
, у. РАЗДЕЛ

а

И
.

4

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАи ПОДАВАНЕ НА, ОФЕРТАТА.
КОМУНИКАЦИЯМЕЖДУ възложитвляИ УЧАСТНИЦИТЕ

7. 1. За ,участие при' възлагането на настоящата.обществена поръчка участникът
“подго я И представи оферта, която 'трябва да съответства напълно на Изискванията на
възложителя. Не се допуска .представянето на' варианти в офф тата. 'Офертата

а
°

”задължително 'с трябв-а да включва
я всички изискуеми „документи“ за 'участие в

' процедургатадза всяка обособена позиция се подготвя отделна оферта '

У. 2. Всеки има право да представи само една оферта;
У. 3. Офертата се подписва от 'представляващия участника или от надлежно

с упълномощено лице, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия
участника. Документите за участие, ”които обективират лично изявление на конкретно
лице, представляващо участника, неможе да бъдат подписвани от пълномощник.

7.4. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в
ч „тях са задължителни:иа-участниците. .Ако офертатане е представена по приложените

д образци възложителятима право да отстрани участника. '

75. Офертатаследвгажда бъде представена на адрес:
гркСофиял12лО2,

ул. “Георг
ч

Вашингтон? Ле 22,» преди дататаи часа, посочени в 'обявата като краен срок за подаване
наофертите. ї

.

- . -

'

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 офер "та така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от
възложителя адрес еп и изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът отзабава

»или загубване 'на оф тата е за участника. ,

І
7.7; Оферта, „ получена от възложителя“ "след" *посочения срок, се връща

'

а

неотворена на участника и това се отбелязва в регистъра на възложителя..
'а

-

А

а

7.8; Офер 'та се.. представя в запечатан-а непрозрачна опаковка лично 'от
участника” от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разпискарили чрез куриерски служба. Не ,се приема оферта, която е
представена 'в прозрачна, незапечатана или с нарушена цялост опаковка. Такава оферта

ф
незабавно се връща на участника И това се отбелязва 'в регистъра на възложителя.

„Проект ВС05ЅРОРд0~1-2.00]~00ІІ „Електронна система за управление работата на
І

'р администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма ч

п. „Добро управление ста-финансиран от Европейскиясъюз чрез Европейскиясоциаленфонд.
12”
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УЗ. Върху 'опаковката участникът" записва» “Оферта”, посочват се
наименованието .на јпоръчката, наименованието на участника, 'адрес' И лице за
'кореспонденция,.телефон и-по възможност електронен адрес.

7.10. Офертата сеподаванабългарски език. Когато участникът е Чуждестранно
физическо или юридическо' лице или обединение на чуждестранни физически И/или

' .юридически лица,~о'фертата сепредставя на български език, ;а останалите изискуеми
документи, които 'са на чужд език, се представят И в превод на български език.

7.11. Когато за някои 'от изискуемите документи е определено, че може да се
*представи като “заверено от „участника копие”, за такъв документ се счита този, при
който внрху копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”, по ” тавен е

- собственоръчен подписзнапредставляващия участника И е положен печат. По преценка
на участника, такива документи могат да бъдат представени* и в оригинал. В случаите, в

е

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

ЙІЈ2. Съдържащите се в настоящата документация образци на техническо и
Ценово предложение са задължителни ,за участниците.

7.13. 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
'ддокумен нация „за участие на своя профил, на. купувача на адрес:

ошїзисїзшапъ т/ гойІе/
Всички комуникации И действия на възложителя ји на участниците са в

писмен вид; Обменът на информация между възложителя и участника можеда се
извършва по един” от следните начини:

.- лично + срещу подпис;
' А- на адрес, 'посочен от участника;

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с
електронен подпис;

а

а

-фчрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка; „

~

'

-л чрез комбинация-от тези“ средства.

УІ. РАЗДЕЛ
а

НЕОБХОДИМИДОКУМЕНТИ
В опаковката- с офертата трябва да се съдържат' следнитедокументи:
УІ. „1. Заявление за участие съдържащо опис на. представените документи -/образец и; р

.
.

. . .

а
а

УІ. 2“. Декл' рация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП /образец 2/
УІ. 3; Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1”,

т. 3-6 от .ЗОП /одбразец 3/
УІ. 4; Декларация по чл. 3, т.. 8 ичл. 4 от Закона за “икономическите ифинансовите “

отн' шения с
ч' "ужествата, регистрирани в Юрисдикции с преференциален данъчен

режимювързаните с тях лица И техните действителни собственици /образец 4/

. ,Проект М5 ВСШЕРОРООІ-ЙЙОІ-ООІІ „Електронна система за управление работата на
* администрацията на Омбудсмана", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма

. „Добро управление", съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейския социален фонд.
1.3
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УЪЅ. Декларация ,по чл. бб, 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 /обр-азец 5/ р

.

УІ; 7. Декларация въввръзкаїс обстоятепстватаїпо чл. 6.9, ал. 1 И 2 от Закона за
*противодействие на корупцията и за отнемане 'на незаконно придобитото имущество
/образец 6/ -

*

°

јстойностите, датитеи получателите /образец 7/

718. Списък' на услугите, които са еднакви или“ сходни с .предмета на
обществената поръчка, ,изпълнени 'през последните три години включително

у
УІ.9. ,Списък на персонала, който ще бъде ангажиран при изпълнение' на

поръчкатаиогбразец' 8/
ЧІЈО. ДеклараЦияза обстоятелствата по 5 2, т. 45 'от ЗОП /образецд11/
УІ.11.О "ерта, съдържаща: с

~

Ч

„

1'1.1.› Предложение за изпълнение на поръчката- по /образец .9 и ›9а/,
. съдържащо:

а) пълномощно в~оригин'ал или нотариално заверено копие, когато лицето, което
подписва офертатщне 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.
112. Ценовопркгдложение - /образец 10/;

р

'

р

„

р

Уї; 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 конкретнатаобществена поръчка:*

а) правата и 'задължениятанаучастниците в обединението;
б) разпределението на отговорносттамеждучленовете наобединението; и

в) дейностите, които ще :изпълнява всеки член на обединението;
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;

е

^
.

А

71.; 13.. Документи за доказване' на предприетите мерки за надеждност, когато
участникът се позовава на такива.

Предл 'желаете заизпълнениејг 'ценовата предложение се подписват само

'от лица, които шпат 'право да представляватучастника и могат да удостоверят
.пред възложителя Іпредставителнатеуси функции.

уІІ. “РАЗДЕЛ. РАЗГЛЕЖДАНЕНА офвгтитв. квитвгий .ЗА ВЪЗЛАГАНЕ.
,

ОЦЕНКА и КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. опгвдвлянв нАизпълнитвл.
УІІ, 1. възложителят ,назначава със › заповед комисия, която отговаря за

"разглеждане, оценка И класиране 'на офертите. Комисията се състои отнечетен брой
членове; действията на:комисията се протоколират.

еПроект' *М ВСїО5ЅР0Р0'0'І-2.00д1-0О1 „Електронна“ система дза* буправление ~работата на
. администрацията- на Омбудсмана осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Добро управление съфинансиран от Европейскиясъюз чрез Европейскиясоциаленфонд.
14
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у

СОЦИАЛЕН ФОНД

УІІЈ 2... Офертите ще бъдат отворени от“ комисията в нървиягработен ден,
а

следващ последният 'ден' от срока за получаване на» оферти, от 17:00 часа на адреса
,е на възложителя -*гр..„ София, ул.р*„Георг Вашингтон“ „Не 22. Отварянето на офертите е

г публично* И 'на него могат да' присъстват участниците във възлагането или техни
упълномощени представители. -

.

ІІ. 3. След получаване на офертите И списъка с участниците; Членовете На
„комисията 'запровежданеона процедурата подават декларации 'за обстоятелства 'по чл.
1'03,-ал.2от ЗОП. .

-

. т.
›

'

.Когато-т установи; липса, непълнота или несъответствие на информацията, л

а включително 'нередовностили ефактическа грешка, или несъответствие с изискванията
ткъм личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено' уведомява

участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3

работни дни. р

' '

УІІ; 4. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите се Извършва
в съобразно оп' еделения от възложителя критерийза оценка на офертите.

У7ІІ.*5. Критерийїза възлагане „
р

~ възложителят ще възложи настоящата обществена поръчка чрез определяне на
икономически най-изгоднатаоферта при критерий-за възлагане на поръчката „най-

а

.ниска цена“
"
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По този критерийкомисията ще “оценява предложената' 'най- нискацена за всяка .

отделна. обособена позиция :
І

' ^

'- 'Обособенапозиция Мз 71: дИзработванена видеоклип за' популяризиране'на проект
р
“Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“ ›;

~- Обособена позиЦияЈЧв 2: ,Изработване иразпространение *на различни по размер
а

'онлайн банери “. *

.е
*

' .ЗАБЕЛЕЖКАїОфертид които не отговарят на изискванията надокументаиията,
р не се оценяват.

7

-

'Комисията класира на първо Място офертата на участника предложил най-
„ниска Цена за всяка отделна 'обособена позиция. Офертите на останалите
участници се 'класират по възходящ ред на база предложенитеот тях стойности за
изпълнение на поръчката по обособени позиции; д

е

Когато» оценките. на две или повече оферти са равни, комисията ще
приложи правилотон на чл.. 58, ал. 3 ППЗОП. Съгласно чл. 958, ал. 3 ППЗОП,
Комисията 'провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между

р класираните напърво Място оферти.

.Проект МІ:
р

ВСРОЙЅРОРЙОЈ-ЖООІ-ООЈІа „Електронна система' *за
управление и

работата на
' админист-сацшта» на Омбудсмана", осъществяван с финансовата.подкрепа на Оперативна програма

„Добро управление 'ї, свфинансиран от Европейският съюз чрез Европейския социален фонд.
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УІІІЪРАЗІІЕЈІ
„

СКЛЮЧВАНЕ НА договорЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. УСЛОВИЯ ЗА
-
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'ПЛАЩАНЕ'
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и 'Х7ІІІ.1..- ' възложителят уведомява писмено участниците за 'резултатите от
ь

"акнето, оцени-ване и-дкласиране На офертите като им .изпраща утвърдения: от
него протоколотработ а комисиятаи 'го публикува в профила на купувача.

и
и

ј УІІІ. 2. .Договорът за обществена поръчка се' сключва с участника, класиран на
първом *сто И определен'за-Изпълнителна обществената поръчка;

и

7
„ 71 І. 3. Ког о определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор,

. възложителят :прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран
участниюЙЗа отказ* се приема и неявяването науговоренатадатад освен ако неявяването

и

е по обективни причини, .заккоето възложителят е уведомен своевременно.
у

УІІІ. 4; Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е
*

-

длъжен да представи документите по чи. 112 от ЗОП. възложителят не Изисква
. документи:

°

.
в

д

~- които вече са му били предоставени;
ч

р р

. ч

- до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
„ - които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатендостъп до националните
бази данни на държавите членки.

“

' *

“Проект. МІ' .21001-001 Ј „Електронна система
у

за ›
управление работата на

администрацията 'на-омбудсмана“, тчосеществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
'

ч

ч

Й

~ „Добро управление 5“, съфинансиран отЕвропейския съюз' чрез Европейския социален фонд.
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