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01331-2013-0004
I. II. IV.
BG-Благоевград: 13 - Рекламни услуги
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Услуги
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Дирекция "Национален парк Рила", кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, За: Янка Илиева,
РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

2700,

Благоевград,

Тел.:

073

880537,

E-mail:

yilieva@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023
Място/места за контакт: Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rilanationalpark.bg.
Адрес на профила на купувача: www.rilanationalpark.bg.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:
На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На
горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни
подразделения
Основна дейност на възложителя
Околна среда
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
„Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект № DIR
5113325-18-116 „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА І-ВА
ФАЗА”, финансиран по силата на Заповед №РД-565/13.07.2012 г. на Министъра на
околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Дирекция
„Национален парк Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012 г. на
Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” при МОСВ -
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Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,
референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и
управление на национални паркове и резервати”
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Услуги
Категория услуги: 13
Място на изпълнение: Дирекция "Национален парк Рила"
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
„Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект „Устойчиво
управление на Национален парк Рила І-ва фаза”, финансиран по силата на Заповед
№РД-565/13.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на Д „НП Рила” - Благоевград по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и
Решение №261/ 29.06.2012 г. на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.” при МОСВ - Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на
биологичното

разнообразие”,

предоставяне

на

референтен

безвъзмездна

номер

финансова

на

помощ:

процедурата

за

директно

BG161PO005/11/3/3.2/05/26

„Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и
резервати”. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя са посочени в
Техническите спецификации, проекта на договор – неразделна част от настоящата
документация и Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, достъпни на интернет адрес:
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazania-rakovodstva/66#3

Целта

на

договора е да се постигне качествено и професионално изпълнение на заложените в
проекта мерки за информация и публичност пред широката общественост относно
всички въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност на ниво проект,
в това число: 6.1. Изпълнение на всички заложени като минимум мерки като краен
продукт, в предвидения обхват и в предвидените количествени, и качествени параметри;
6.2. Постигане на обществена информираност по отношение на финансовата и
институционална рамка на проекта: 6.3. Повишаване обществената осведоменост по
отношение на съфинансирането на проекта по ОПОС; 6.4. Информиране на широката
общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки
при отпускането на помощта и за резултатите от нея; 6.5. Гарантиране прозрачността в
процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните
проекти; 6.6. Информиране за източника на европейско съфинансиране - наименование
на фонда (Европейски фонд за регионално развитие или Кохезионен фонд
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ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
79341400
Описание:
Услуги, свързани с рекламни кампании
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции
НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
a) Изготвяне и монтиране (инсталиране) на билбордове-Изработване, доставяне и
монтиране (инсталиране) на билбордове на основни (възлови) места от околопарковата
територия в Благоевград, Паничище, Самоков, Боровец, Мальовица, Белмекен, Якоруда,
Белица, Разлог – 9 броя;б) Постоянни обяснителни табели-9 бр.;в) Информационни
табели-22 бр.г.) Публични събития. •Организиране и провеждане на 10 (десет) броя
пресконференции.Организиране и провеждане на три основни пресконференции с
мимимум 20 участника - представители на най-малко 7 централни и регионални
електронни и печатни медии, представители на 5 организации и институции - 3 броя.•
Изготвяне и разпространение на прессъобщения до средствата за масово осведомяване –
52 броя. Изготвят и разпространяват се в двуседмичен срок от подписването на договор с
Изпълнителя, като следващите са на всеки месеца до края на проекта но не по-късно от
31.12.2014 г.• Организиране и провеждане на интервюта с представители на екипа за
управление на проекта с цел представяне на изпълняваните дейности по проекта и
постигнатите резултати – 15 броя. Организират и се провеждат в двуседмичен срок от
подписването на договор с Изпълнителя до края на проекта, но не по-късно от
31.12.2014 г. като следващите са всеки месец.д) Официални церемонии Организиране и
провеждане на официални церемонии, за стартиране изграждането („първа копка”) и за
приключване (откриването) на строителни и инфраструктурни обекти-20 бр.е)
Интернет-да се публикува на подходящо място на интернет страница подробна
информация за одобрения за финансиране по ОПОС проект. Публикацията трябва да
съдържа минимум следната информация:наименование на проекта; стойност на
проекта; стойност на европейското и национално съфинансиране; цел на проекта;
основни дейности и етапи за изпълнение на проекта; очаквани резултати;срок за
изпълнение; информация за контакти с ръководителя на проекта, както и друга
информация по преценка на бенефициента.Публикацията трябва да съдържа всички
задължителни елементи за визуализацията на проекти, финансирани по ОПОС. Трябва
да се публикуват на интернет страницата и всички съобщения до средствата за масово
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осведомяване, разпространени във връзка с проекта.ж) Печатни информационни
материали-• Изготвяне и разпространение на 1 (един) брой информационна листовка за
проекта.•Флаш-памет (USB ) - 1 вид;•Изготвяне на знамена – 3 вида;• Изработка на
транспаранти (информационен банер) за проекта – 2 вида (малки и големи);•
Изработване и отпечатване на дипляна – 1 вид;•Папка – 1 вид;• Тефтери – 2 вида;•Плакат
– 1 вид;•Химикал – 1 вид;•Изработка и отпечатване на бланка на проекта – 1
вид;•Изработване на CD-презентация – 1 вид;•Изработка и отпечатване на картонена
обложка за CD – 1 вид;•Изработка и отпечатване на визитки – 3 вида;• Изработка и
отпечатване на хартиена торбичка – 1 вид;•Чаша – 1 вид;з) изготвяне и публикуване на
15 (петнадесет) броя платени публикации в медиите;и) Информационни стикери;й)
Други дейности и мерки • Изготвяне на медийни отчети, пресклипинг на проекта; •
Осигуряване на снимков материал за всяко събитие по дейността. • Ежемесечно
отчитане на дейностите и изготвяне на обобщен отчет на всеки 3 месеца. Изпълнителят,
по преценка, може да предложи и други дейности за постигане на целите за осигуряване
на информиране и публичност на проект „Устойчиво управление на Национален парк
Рила І-ва фаза”.
Прогнозна стойност без ДДС
150000 BGN
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване
31.03.2015 г.
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
Възложителят изисква следните гаранции: 1. Гаранцията за участие в обществената
поръчка e 1500 лева /хиляда и петстотин лева/ и се представя в една от следните
форми:а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;б) банкова гаранция в
полза на Възложителя, която да е безусловна и неотменима;Валидността на гаранцията
за участие е съгласно срока на валидност на офертата на участника 2. Гаранцията за
изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 на сто от стойността на
договора на обществената поръчка с ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се
представя от участника , определен за изпълнител на поръчката при подписване на
договора в една от следните форми; а) депозит на парична сума по сметка на
Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя, която да е безусловна и
неотменима; 3. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за
изпълнение. 4. Размерът и валутата на гаранцията е определен в обявлението за
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обществената поръчка. 5. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка
на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване
и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция
да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 6. Възложителят
освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно
са престояли при него. 7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на
гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и
същите са съгласно проекта на договор от настоящата документация. 8. Оттеглянето на
оферта от участник, в интервала между крайния срок за подаване на оферти и изтичане
на валидността на офертата, както и отказът на участник, определен за изпълнител, да
сключи договор за изпълнение на поръчката, води до загубата му на гаранцията за
участие.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат
Финансиран по силата на Заповед №РД-565/13.07.2012 г. на Министъра на околната
среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Д „НП Рила” Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012 г. на Управляващия орган на
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” при МОСВ - Приоритетна ос 3
„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на
процедурата

за

директно

предоставяне

на

безвъзмездна

финансова

помощ:

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на
национални паркове и резервати”.Начин на плащане:А. Авансово плащане - 20%
(двадесет процента)

от цената

на

договора

авансово,

след

представяне

на

разходооправдателен документ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 (тридесет) дни от датата
на получаване на разходоопрадателния документ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Б. Междинни
плащания, всяко в размер на 20% /двадесет процента/от стойността на договора, като
междинните плащания се прекратяват при изчерпване на 60% от стойността на договора
след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на двустранно подписан протокол за приемане на
работата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при първи Междинен доклад съдържащ
съответни материали, доказващи извършването на дейността и разходооправдателни
документи,

в

срок

до

30

(тридесет)

дни

от

датата

на

получаване

на

разходооправдателните документи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; В. Окончателно плащане в
размер на 20% (двадесет процента) от цената на договора и се извършва при
Окончателен доклад и след представяне на разходооправдателни документи от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на
разходооправдателните
окончателна

фактура

документи
трябва

изпълнение.Окончателният

да

доклад

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
се

на

изпратят
Изпълнителя

в

Окончателен
края
ще

на
покрива

доклад

периода

и
на

въпросите,

идентифицирани в междинните доклади. Окончателният доклад също така трябва да
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дава анализ и рекапитулация на изпълнението на договора , указания за съхраняване и
предаване на съпътстващата документацията.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица
Договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред
Възложителя заверено копие от удостоверение за регистрация на новото юридическо
лице в Агенцията по вписванията или еквивалентен документ за чуждестранните
обединения, ако такъв е предвиден от съответното законодателството. Новосъздаденото
юридическо лице е обвързано с офертата на избраният изпълнител/ обединени/
консорциум/.
ІІІ.1.4) Други особени условия
Офертата (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените в
документацията образци. Офертата задължително съдържа:1. Списък на документите,
съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал).2.
Заверено копие на документ за регистрация или документ/ декларация съдържаща ЕИК,
съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато
участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако
участникът в процедурата е обединение, документите се представят от всяко физическо
или юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за
актуално състояние, само в случай, че не е посочил ЕИК. Ако е посочен ЕИК,
участникът има право да се позове на чл.23, ал.4 от ЗТР и да не представя доказателства
за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове,
обявени в търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани
в „Търговския регистър”. В тези случаи в списъка документи се посочва „не се прилага ,
съгласно чл.23, ал.4 от ЗТР”. 3. Документ за регистрация по Закона за данък върху
добавената стойност, ако има такава (заверено от участника копие); 4. Пълномощно на
лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой
документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно
актуалната му регистрация (т.2 и/или 3 по-горе), а от изрично упълномощен негов
представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен
и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да
подпише офертата и да представлява участника в процедурата.5. Деклрация по чл. 47,
ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения
образец към настоящата документация (Приложение № 4). Декларацията се подписва
задължително от лицата в съответствие с т. 3, Раздел II от настоящата документация.
Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава
на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е
чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.6. Декларация по чл.
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47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП (оригинал) - представя се приложения образец
към настоящата документацията (Приложение № 5). За обстоятелствата по чл.47, ал.1,
т.2 и т.3 и ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице е достатъчно
подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го
представляват. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица,
участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато
деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.7.
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - попълва се, подписва се и се подпечатва по
приложения образец към настоящата документация (Приложение № 6). Декларация се
представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и
от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин,
декларацията се представя и в превод.8. Оригинал на документ за банкова гаранция със
срок на валидност на офертата или оригинал на документ за внесена гаранция за
участие;Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на
поръчката, ако се предвиждат такива.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в
професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За участие в процедурата участникът следва да
представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата
документацията за участие. Същата се представя в срока, посочен в обявлението за
обществената поръчка по реда описан в настоящите условия. 2. Офертата се представя в
запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него
представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез
куриерска служба. Пликът по предходното изречение съдържа три отделни запечатани
непрозрачни и надписани плика, както следва: 2.1. ПЛИК № 1 с надпис „Документи за
подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал.
1, т. 1 – 6, 8, 11 – 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците; 2.2.
ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят
документите, по чл.56, ал.1, т.7 и 9 от ЗОП свързани с изпълнението на поръчката,
съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията
изисквания (Техническото предложение, Приложение № 3); 2.3. ПЛИК № 3 с надпис
„Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника (Приложение №
2). Върху общия плик с офертата участникът записва: До ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН
ПАРК РИЛА“;гр. Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица” № 12 В ОФЕРТА за
участие в открита процедура с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и
публичност в рамките на проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза” име на участника
……………………………………………………………………………….........................
адрес за кореспонденция
……………………………………………………………………………………………….
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 3. Офертата се подава на български
език. Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице или обединение
на чуждестранни юридически лица, посочените документи по т. 8.2. от настоящите
Указания документи се представят в официален превод на български език, а
документите по т. 8.5, 8.6; 8.7; 8.8 и 8.12; които са на чужд език, се представят и в превод
на български език. Ако участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо
лице: •Документите по т.8.2 и 8.5, 8.6, 8.7 и 8.8 се представят за всяко физическо или
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юридическо лице, включено в обединението. •Документите по т.8.12 се представят само
участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за
подбор, включващи минималните изисквания за икономическо и финансово състояние
на участника, технически възможности и квалификация, както и посочване на
документите, с които те се доказват; 4. Ако участникът е обединение, документите се
представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението.Участниците обединения представят документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението.5.
Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез
„заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху
копието на документа представляващия участникът е записал:– текста „Вярно с
оригинала”;– подпис и свеж печат.6. Представените образци в документацията за
участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е
представена по представените образци, възложителят има право да отстрани участника
от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за
участие.7. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения
срок в обявлението и представлява времето, през което участниците са обвързани с
условията на представените от тях оферти.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Доказва се с подписна и подпечатана от участника
декларация (Приложение № 7)Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Минимални изисквания: - Участниците трябва да са реализирали оборот от услуги с
предмет информация и публичност не по-малък от 450 000 лв. (четиристотин и петдесет
хиляди лева) общо за последните три финансови години (2010, 2011 и 2012 г). или в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Доказва се с подписна и подпечатана от участника декларация (Приложение № 7). При
участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася
общо за обединението.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: – Тези изисквания се доказват с Декларация по
образец , съдържаща списък на основните договори с предмет, сходен на предмета на
поръчката, извършени от участника през последните три години(2010, 2011 и 2012 г.,
включително стойностите, датите и получателите – (Приложение №8 ), придружена с
препоръки за добро изпълнение.
Минимални изисквания: – Участниците трябва да са изпълнили минимум 3 (три)
договора с предмет информация и публичност. Доказва се със списък на основните
договори (Приложение № 8) с предмет информация и публичност, аналогичен с
предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години (2010, 2011 и
2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружени с
референции за добро изпълнение (минимум 1 брой) Участниците трябва да разполагат с
един ръководител екип и най-малко трима ключови експерти за изпълнението на
поръчката, отговарящи на следните изисквания:1. Ръководител на екипа който да
осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на обществената
поръчка, както и комуникацията с Възложителя. Изисквания за образование,
квалификация и опит : Висше образование, степен магистър; Специалност - икономика,
маркетинг, връзки с обществеността, ПР, Професионален и специфичен опит:
Професионален опит минимум 8 години в сферата на връзки с обществеността,
организиране на кампании по информация и публичност, организиране на събития или
еквивалентен опит;. Специфичен опит в организиране на кампании по информация и
публичност по проекти; За доказване на опита експертът следва да представи:
автобиография; диплома за завършено образование; копие на трудова/служебна книжка
и/или възложени граждански договори и/или референции и др. документи,
удостоверяващи професионален опит в целевата област. 2. Ключови експерти:2.1.
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Ключов експерт - дизайн, предпечат, който да отговаря за графичното оформление на
печатните издания, рекламните материали, листовки, брошури/дипляни, стикери,
информационните табла и други материали, свързани с информация и публичност на
поръчката.Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:•висше
образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна
образователна степен в областите “Графичен дизайн”, „Технически науки” или
„Природни науки, математика и информатика” или „Изкуства” или еквивалентна
образователна степен;•най-малко 3 години практически опит в областта на графичния
дизайн и изработване на рекламни материали.За доказване на опита експертът следва да
представи:автобиография; диплома за завършено образование;копие на
трудова/служебна книжка и/или възложени граждански договори и/или референции и
др. документи, удостоверяващи професионален опит в целевата област. 2.2. Ключов
експерт – технически сътрудник, който да отговаря за логистичната подкрепа на
ръководителя на екипа и останалите експерти.Изисквания за образование,
квалификация, умения и опит:•висше образование, образователно-квалификационна
степен „бакалавър” или по-висока;•най-малко 3 години практически опит в областта на
проекти, финансирани от оперативните програми на ЕС или пряка работа по тях или
друго еквивалентно;За доказване на опита експертът следва да
представи:автобиография; диплома за завършено образование;копие на
трудова/служебна книжка и/или възложени граждански договори и/или референции и
др. документи, удостоверяващи професионален опит в целевата област. Поради
ограничения брой символи останалат част от информацията може да видите в раздел
VI.3.Допълнителна информация
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
НЕ
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация
на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата
ДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на
оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: ТО е техническата оценка на предложението; тежест: 80
Показател: ТО1 е оценка на предлаганата методология за изпълнение на поръчката;
тежест: 80
Показател: ТО2 е оценката на предложените други мерки за информационна
обезпеченост и публичност ; тежест: 20
Показател: ФО е финансовата оценка на участника; ; тежест: 20
IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
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допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при
състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.08.2013 г. Час: 16:30
Платими документи
НЕ
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.08.2013 г. Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
90
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.08.2013 г. Час: 11:00
Място
Дирекция "Национален парк Рила" гр.Благоевград- Заседателна зала
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни надлежно упълномощени представители (с нотариално заверено
пълномощно), чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на
средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и
представяне на съответните пълномощни.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка
НЕ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
Проект № DIR 5113325-18-116 „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН
ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА”, финансиран по силата на Заповед № РД-565/13.07.2012г. на
Министъра на околната среда и водите за предоставяне на бъзвъзмездна финансова
помощ на Д”НП Рила”-Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012г. на
Управляващия орган на ОП”ОС 2007-2013г”при МОСВ - Приоритетна ос 3 „Опазване и
възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26
„Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и
резервати”
VI.3) Допълнителна информация
2.3. Ключов експерт - PR Експерт, който да отговаря за подготовката и провеждането на
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пресконференцията и церемониите. Той ще следи за отразяването на събитията,
новините, ще предоставя медийни услуги и ще работи в тясно сътрудничество с екипа
на Възложителя. Изисквания за образование, квалификация и опит: • висше образование,
образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна образователна
степен в областта на връзки с обществеността, публичната комуникация, журналистика,
публична администрация, социология, маркетинг и реклама или друга еквивалентна
специалност; • най-малко 5 години опит в подготовката и реализацията на медийни
кампании, медийно отразяване и/или други подобни; • участие в минимум 3 събития,
свързани с организиране и провеждане на пресконференции, и/или кръгли маси и/или
други подобни през последните 5 години. За доказване на опита експертът следва да
представи:

автобиография;

диплома

за

завършено

образование;

копие

на

трудова/служебна книжка и/или възложени граждански договори и/или референции и
др. документи, удостоверяващи професионален опит в целевата област. Обществената
поръчка се възлага на основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл.64 от ЗОП. Документацията
за участие може да бъде изтеглена от интернет страницата на Дирекция „Национален
парк Рила”: www.rilanationalpark.bg до 16:30 часа 01.08.2013г.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби
Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
12.07.2013 г.
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