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ЧАСТ 2 

 

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: Сдружение ЕКОЛИНКС-ГСУПРООС 

Адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” №120, вх. „Д” 

 

Град: Русе Пощенски 

код: 7012 

 

Държава: България 

За контакти: 

Лице/а за контакт: Тодор Петров 

Телефон: 0889 716 865 

Електронна поща: 

utiliyies@mbox.digsys.bg  

Факс: +359 82 822 859 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

http://www.el-gsuproos.org   

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 

 

  юридическо лице с нестопанска цел 

моля, уточнете): 

 

 

 околна среда 

 

 

места за отдих и култура 

 

 

 

 

 друго (моля, уточнете): 
НКИД 2003: 9133 Дейности на други 

организации с нестопанска цел, 

некласифицирани другаде  

КИД 2008: 9499 Дейности на други 

организации с нестопанска цел,  
 

mailto:utiliyies@mbox.digsys.bg
http://www.el-gsuproos.org/
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РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката 

или услугата 

 

 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 

съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 

 

(а) Строителство               (б) Доставки                   

 
(в) Услуги                      

 

 

 

 изпълнение 

 

реконструкция 

 

-монтажни 

работи 

 

 

 

 

 

 

 

оборудване 

 

изброените 

 

 

……………........................

............................................ 

Категория услуга: № 13 

 

Код по CPV:  

79341400: Услуги, свързани 

с рекламни кампании  

72400000: Интернет услуги 

72413000:Услуги по 

уебдизайн 

79320000:Услуги по 

изследване на общественото 

мнение 

 

(вж. приложение № 3 към 

чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки) 

Място на изпълнение на 

строителството: 

________________________ 

________________________ 

 

 

Място на изпълнение на 

доставка: 

______________________ 

______________________ 

 

 

Място на изпълнение на 

услугата: 

градовете: Русе, Добрич, 

Разград, Силистра, В. 

Търново, Плевен, Монтана, 

Враца и Видин.  

 

код NUTS: 
NUTS 3: 

BG323 Русе 

BG325 Силистра  

BG321 Велико Търново 

BG314 Плевен  

BG312 Монтана  
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BG313 Враца  

BG311 Видин 

BG332 Добрич  

BG324 Разград  

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: „Интернет кампания относно 

значението на мерките за защита от наводнения по проект „Общи действия за 

предотвратяване на екологични катастрофи”, MIS ETC 360, финансиран по Програма 

„Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.” 

Предметът на процедурата предвижда изпълнението на: 

1. Проучване на пазара, което да даде достоверна информация относно значението на 

водните ресурси по отношение на превенцията от наводнения в българската част от  

трансграничния регон България - Румъния. Анализ на най-значителните опасности, 

свързани с наводнения и начина на живот на целевата група и резултатите от анкетното 

проучване  

2. Мониторинг на ефективността на различни онлайн рекламни средства. 

3. Рекламна стратегия, включваща следните точки:  

3.1. Цел на интернет кампанията (Значението на дигите за предотвратяване на 

наводнения) 

3.2.Методи и средства за оnline комуникация  

3.3. Комуникационни канали онлайн  

3.4. План за изпълнение  

3.5. Изработка на електронни банери в съответствие с изискванията на Ръководството 

за визуална идентификация на проекта. Кандидатът трябва да представи най-малко три 

версии на електронен банер, от които ще избере един. Бенефициент има право да  

поръча нов банер, чрез комбиниране на елементи, в зависимост изискванията на всеки 

сайт. 

3.6. Интегриране на сайта на бенефициента http://el-gsuproos.org/ за нуждите на 

проектното предложение в контекста на рекламната кампания и неговото поддържане и 

развитие за две години с цел устойчивост на резултатите от проекта. 

4. Методи за измерване на въздействието 

5. Продължителност на кампанията - 1 месец. Тя трябва да включва:  

5.1. Популяризиране чрез социалните медии (Facebook и Twitter и други социални 

мрежи, предложени от оферента), уеб сайтове и блогове на интереси  

5.2. Визуализация на електронните банери в Интернет и изграждане хипервръзки към 

сайтове, посочени от бенефициента 

5.3. Изпълнителят трябва да предложи 10 уебсайта (с общ брой най-малко един милион 

посетители месечно), на които ще се публикуват банерите за разпространение. Те 

трябва да представят информация за: Броя на показванията на банера / броя на 

посетителите на сайта.  

6. Други 

Електронните банери трябва да бъдат направени от кандидата  

Трябва да бъдат изпратени най-малко два бюлетина с база данни от адреси, 

предоставени от оферента след съгласие на бенефициера. 
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 Online мониторингов доклад трябва да съдържа : 

- Доказателства за постигнато разпространение; 

- Website или социални медии , че предаването е направено ; 

- Print екран след уеб страницата се появява електронен банер 

- Брой на мнения 

ІІ.1.3) Обособени позиции:   да   не  

 

 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 

приложимо) 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо) по обособени позиции: 

 

Обща прогнозна стойност в лева без ДДС: 

(в цифри): 39 116 лв. 

С думи: тридесет и девет хиляди сто и шестнадесет лева. 

 

 

 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение в месеци 16 (от сключване на договора) 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  

 

1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора): 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на договора за 

изпълнение): 

2 %  от стойността на договора за изпълнение 
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Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за изпълнение. 

 

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 

съответните разпоредби, които ги уреждат 

Частично плащане на отделните етапи до 20 дни след подписване на приемо-

предавателен протокол и получаване на оригинална фактура  

 

 

 

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)      

Ако да, опишете ги: 

НЕПРИЛОЖИМО  

 

 

 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

 

Изискуеми документи: 

 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а 

когато е физическо лице - документ за самоличност; за чуждестранните 

юридически лица – еквивалентен документ за регистрация и за актуално 

състояние на съдебен или административен орган от държавата, в която са 

установени. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от 

компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се 

представи  в официален превод  на български език. 

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №69 на Министерския 

съвет от 11.03.2013 г.; 

3. Други документи (ако е приложимо). 

 

 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 13, ал. 4) 
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Изискуеми документи и информация 

 Копие от годишния баланс 

(ГБ) и отчет за приходи и разходи 

(ОПР) за трите приключили 

финансови години 2011 г., 2012 г. и 

2013 г, (изготвени и заверени съгласно 

изискванията на Закона за 

счетоводството) и представени от 

участника със заверка „Вярно с 

оригинала”, в случай, че не са обявени 

и/или не са достъпни в Търговския 

регистър, или еквивалент в случаите, 

когато участникът не е регистриран 

съгласно българското законодателство, 

в зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е започнал 

дейността си; 

  Информация за общия 

оборот и за оборота на участника от 

сходни с предмета на процедурата 

услуги за трите приключили финансови 

години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в 

зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е започнал 

дейността си. 

 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

1. Участникът следва да има 

реализиран общ оборот от дейността 

или доход за последните три 

финансово приключили години (2011, 

2012 и 2013г.), в размер на: –  

40 000,00 лв. /четиридесет хиляди 

лева/ без вкл. ДДС/ 

2. Участникът следва да има 

реализиран оборот от сходни с 

предмета на процедурата услуги - 

общо за последните три приключили 

финансови години (2011, 2012 и 

2013г.), в зависимост от датата, на 

която участникът е учреден или е 

започнал дейността си в размер на: 

20 000,00 лв. /Двадесет хиляди лева 

/без вкл. ДДС/ 

 

 

ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 13, ал. 6) 

 

Изискуеми документи и информация 

 

1. Списък на основните договори 

за услуги, сходни с  предмета на 

процедурата, изпълнени през 

последните три години, считано от 

датата, определена като краен срок за 

подаване на офертите, включително 

стойностите, датите и получателите, 

придружен от препоръки за добро 

изпълнение към договори, посочени в 

справката. Препоръките следва да 

съдържат предмета на договора и 

информация за неговото изпълнение;  

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

Участникът трябва да е изпълнил поне 2 

/два/ договора сходни с предмета на 

процедурата през последните три години, 

предхождащи датата на обявлението, 

като поне 1 /един/ от договорите да бъде 

за услуги в областта на рекламата в 

интернет. Договори в процес на 

изпълнение няма да бъдат разглеждани 

 

Под дейности сходни с предмета на 

поръчката следва да се разбират 

договори за услуги, свързани с 
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2. Списък на предложения екип 
– ръководител и експерт/и, който ще 

бъде ангажиран с изпълнението на 

процедурата, с точно посочване на 

позицията, за която се предлага всяко 

лице, образователната и професионална 

квалификация на всяко от тях; 

3. Документи, удостоверяващи 

за всяко от лицата от екипа (прилагат се 

заверени копия): 

• образованието и 

квалификацията (за всяко от лицата се 

прилагат заверени копия от дипломи за 

завършено образование; удостоверения, 

сертификати и други еквивалентни 

документи за допълнителна 

квалификация или специализация); 

• професионалния опит (за 

всяко от лицата се прилагат заверени 

копия на документи, удостоверяващи 

декларираните обстоятелства Ако няма 

алтернатива за доказване на 

техническите възможности и 

квалификацията, Възложителят ще 

приеме и списък, съдържащ набор от 

реквизити (възложител, предмет, 

времетраене);  

• Автобиографии на 

предложения екип (Образец № 9); 

4.Декларации на членовете на 

предложения ключов екип, че ще са на 

разположение за изпълнение на 

услугата, ако участникът бъде 

определен за изпълнител.  

 

разработване на софтуер, моделиране и 

оптимизиране на бизнес процеси, уеб 

дизайн, маркетинг и реклама 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Критерий за  оценка на офертите 
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(моля, отбележете приложимото) 

 

най-  

или 

икономически най-изгодна оферта                          

 

 показатели, посочени в Методиката за оценка 

 

 

Показатели 

1. Цена 

2.Техническо 

предложение 

______________ 

3. ______________ 

 

Тежест 

30 % 

70 % 

________________ 

 

Показатели 

4. ______________ 

5. ______________ 

6. ______________ 

 

Тежест 

________________ 

________________ 

________________ 

 

 

(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, 

представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация 

и технически възможности на кандидатите.) 
 

 

 

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

2(4i)-2.2-15 № 66206/19.08.2013  

 

ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие - 

спецификации и допълнителни документи  

Документацията за участие е налична и се предоставя безплатно на 

следната интернет страница: http://www.el-gsuproos.org/, или при поискване по 

електронна поща /utiliyies@mbox.digsys.bg/ в срок до 5 дни преди изтичане на 

срока за получаване на офертите.  

ІV.2.3) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 19.03.2014 (дд/мм/гггг)                  Час: 17,00 

ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 

 
 

1 http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация 

за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република 

България (§ 4Г от Заключителните разпоредби) 

http://www.el-gsuproos.org/
http://www.eufunds.bg/
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2.  http://www.cbcromaniabulgaria.eu - интернет адреса на Управляващия орган на Програмата за 

трасгранияно сътрудничество Румъния – България  

3. http://www.el-gsuproos.org - (интернет адреса на възложителя в случай  че има такъв) 

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

 

(дд/мм/гггг) 

или  

или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти) 

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 19.03.2014 (дд/мм/гггг)  

Час: 17,30 

Място (когато е приложимо):  

 

Адрес на управление на проекта: Русе, ул. „Коледница” № 12 

 

 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите  

(когато е приложимо)      да         

 

Законни или упълномощени представители на кандидатите в процедурата,   

Представител/и на УО на Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – 

България 2007 – 2013 г.” 

 

 

 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
http://www.el-gsuproos.org/
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РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящия 

пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да 

съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е 

физическо лице - документ за самоличност; За чуждестранните юридически лица – 

еквивалентен документ за регистрация и за актуално състояние на съдебен или 

административен орган от държавата, в която са установени. Когато участникът в 

процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 

документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е 

установен и да се представи  в официален превод  на български език. 

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №69 на Министерския съвет от 

11.03.2013 г.  – при подаване на оферти; 

3. Други документи (ако е приложимо). 

 

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по 

т. ІІІ.2.2 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази 

точка,  трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 

1. Копие от годишния баланс (ГБ) и отчет за приходи и разходи (ОПР) за трите 

приключили финансови години 2011 г., 2012 г. и 2013 г, (изготвени и заверени съгласно 

изискванията на Закона за счетоводството) и представени от участника със заверка „Вярно 

с оригинала”, в случай, че не са обявени и/или не са достъпни в Търговския регистър, 

или еквивалент в случаите, когато участникът не е регистриран съгласно българското 

законодателство, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 

дейността си; 

2. Информация за общия оборот и за оборота на участника от сходни с предмета 

на процедурата услуги за трите приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., 

в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. /по 

образец/ 

 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на 

кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, 

посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 

1. Списък на основните договори за услуги, сходни с  предмета на процедурата, 

изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за 

подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от 

препоръки за добро изпълнение към договори, посочени в справката. Препоръките 

следва да съдържат предмета на договора и информация за неговото изпълнение; 
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2. Списък на предложения екип – ръководител и експерт/и, който ще бъде ангажиран 

с изпълнението на процедурата, с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко 

лице, образователната и професионална квалификация на всяко от тях;/по образец/ 

3. Документи, удостоверяващи за всяко от лицата от екипа (прилагат се заверени 

копия): 

• образованието и квалификацията (за всяко от лицата се прилагат заверени копия от 

дипломи за завършено образование; удостоверения, сертификати и други еквивалентни 

документи за допълнителна квалификация или специализация); 

• професионалния опит (за всяко от лицата се прилагат заверени копия на документи, 

удостоверяващи декларираните обстоятелства Ако няма алтернатива за доказване на 

техническите възможности и квалификацията, Възложителят ще приеме и списък, 

съдържащ набор от реквизити (възложител, предмет, времетраене);  

Автобиографии на предложения екип 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта; 

2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета 

на процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители); 

3. Документи по  т.А.1, А.2, Б, В и Г.3 за подизпълнителите в съответствие с 

Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г.; 

4. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): 

а) Списък на документите, съдържащи се в офертата; /по образец/ 

б) Административни сведения; /по образец/ 

в) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; /по образец/ 

г) Декларации на членовете на екипа, че ще са на разположение за изпълнение на 

услугата, ако участникът бъде избран за изпълнител; /по образец/ 

д) Декларация за приемане на условията в проекта на договор. /по образец/ 

 

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата 

могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. 

Възложителя е длъжен да отговори до 2 дни, преди изтичане на срока за подаване на 

офертите. 

2. Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на 

Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България и се публикуват 

на интернет страницата на възложителя, при наличие на такава 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, 

да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да 

изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата. 


