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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547242-2019:TEXT:BG:HTML

България-София: Рекламни печатни материали
2019/S 223-547242

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: Миинстерство на регионалното развитие и благоустройството
Национален регистрационен номер: 831661338
Пощенски адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17—19
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Мария Григорова
Електронна поща: op@mrrb.government.bg 
Телефон:  +359 9405569
Факс:  +359 9405413
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mrrb.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-063

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-063
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Друга дейност: регионално развитие и благоустройство

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за
мониторинг на свлачищните процеси чрез изработване/брандиране и доставка на рекламни материали

mailto:op@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-063
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-063
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Референтен номер: 24-19-063

II.1.2) Основен CPV код
22462000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предметът на общ. поръчка се състои в осъщ-не на мерки за инф-я и публичност чрез изработка и
доставка на брандирани рекл. материали при изпълн. на проект „Превант. дейности чрез изграж./
възстан. на контр.-измервателни с-ми в регистр. свлач. райони“ с рег. № на д-ра в ИСУН №
BG16M1OP002-4.003.0003-C01. Цел на общ. поръчка е изпълн. на заложените в проекта мерки свърз. с
осигуряването на инф-я и публичност за изпълн. на проект „Превантивни дейности чрез изграж./възстан.
на контролно-измерв. с-ми в рег. свлачищни райони“, в т. ч.:
— изпълн. на всички заложени като мин. мерки като краен продукт, в предв. обхват и в планир. кол-ни и
качеств. параметри,
— постигане на общ. информираност по отн-е на фин. институционална рамка на проекта, а именно:
повишаване на общ. осведоменост и прозрачността по отн-е на фин. на проекта от ОП „Околна среда
2014—2020 г.“,
— информ. на широката общ-ност за ролята, която играе ЕС чрез ЕФРР и Кохез. фонд на ЕС при
отпускането на помощта и за резулт. от нея.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 700.00 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
39294100

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Дейностите ще се изпълняват на територията на Република БЪЛГАРИЯ.
Мястото за доставка на рекламните материали е административната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св.
св. Кирил и Методий“ № 17—19.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предметът на общ. поръчка се състои в осъщ-не на мерки за инф-я и публичност чрез изработка и
доставка на брандирани рекл. материали при изпълн. на проект „Превант. дейности чрез изграж./
възстан. на контр.-измервателни с-ми в регистр. свлач. райони“ с рег. № на д-ра в ИСУН №
BG16M1OP002-4.003.0003-C01. Цел на общ. поръчка е изпълн. на заложените в проекта мерки свърз. с
осигуряването на инф-я и публичност за изпълн. на проект „Превантивни дейности чрез изграж./възстан.
на контролно-измерв. с-ми в рег. свлачищни райони“, в т. ч.:
— изпълн. на всички заложени като мин. мерки като краен продукт, в предв. обхват и в планир. кол-ни и
качеств. параметри,
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— постигане на общ. информираност по отн-е на фин. институционална рамка на проекта, а именно:
повишаване на общ. осведоменост и прозрачността по отн-е на фин. на проекта от ОП „Околна среда
2014—2020 г.“,
— информ. на широката общ-ност за ролята, която играе ЕС чрез ЕФРР и Кохез. фонд на ЕС при
отпускането на помощта и за резулт. от нея.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 700.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 45
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:
Настоящата поръчка се възлага в изпълн. на адм. дог. № Д-34-66/16.10.2018 г. за предоставяне на
безвъзмездна фин. помощ по опер. програма „Околна среда 2014-2020 г.”, Продълж.в раздел II.2.14
Доп.инф.

II.2.14) Допълнителна информация
Продължава от раздел II.2.13) — съфинан. от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния
фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M10P002-4.003 „Превенция и
противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна
мрежа)“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
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1. Участникът в процедурата трябва да е изпълнил минимум една услуга/дейност през последните 3
(три) години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет*, идентичен или сходен с този на
поръчката.
Информацията се попълва в част ІV, раздел В от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното
изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП: списък на услугите, които са идентични
или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с документи, които доказват извършената услуга, при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
2. Участникът в процедурата трябва да разполага с персонал с професионална компетентност за
изпълнението на поръчката.
Информацията се попълва в част ІV, раздел В от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното
изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП: списък на персонала, който ще
изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата, при
условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Важно! В случай, че ключовият експерт се налага да бъде сменен след подписване на договора поради
болест, смърт или напускане, изпълнителят следва да го замени с експерт, който отговаря на посочените
минимални изисквания за професионален опит. Новият експерт следва да бъде одобрен от възложителя
преди да бъде включен в екипа. Изпълнителят поема всякакви допълнителни разходи, свързани със
смяната на неговите експерти.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор
се доказва от обединението — участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение
на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за
създаване на обединението.
При участие на подизпълнители доказателствата за техническите възможности се представят и за тях, а
изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя и в превод, ако е на чужд език.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица при условията на чл. 65, ал. 1—4 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участникът в процедурата трябва да е изпълнил минимум една услуга/дейност през последните 3
(три) години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет*, идентичен или сходен с този на
поръчката.
*Под услуга/дейност, идентична/и с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбира изработване
и/или доставка на брандирани рекламни материали.
*Под услуга/дейност, сходна/и с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбира изработване и/
или доставка на рекламни и/или информационни материали.
2. Участникът в процедурата трябва да разполага с персонал с професионална компетентност за
изпълнението на поръчката.
Екипът от експерти трябва да включва минимум 1 (един) ключов експерт, притежаващ професионален
опит минимум 2 (две) години, свързан с дизайн и/или изработка, и/или печат на информационни
материали и/или рекламни материали.
Други (неключови) експерти: за изпълнението на дейностите и постигането на резултатите всеки участник
може по своя преценка да предложи и други неключови експерти за изпълнение на поръчката.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки
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Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и
професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Условията за изпълнение на поръчката са разписани подробно в документацията, публикувана на
Профила на купувача на електронния адрес, посочен по-горе. Гаранцията за изпълнение е в размер
на 2 % (две на сто) от стойността без ДДС по договора. Всеки участник сам избира формата, под която
да представи гаранция за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка в полза на
възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато
избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може
да е наредител по банковата гаранция, вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са уредени в проекта за договор
за обществена поръчка. Участникът, определен за изпълнител, следва да представи и декларация по чл.
59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/12/2019
Местно време: 17:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/12/2019
Местно време: 11:00
Място:
Център за административно обслужване на МРРБ на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №
17—19.
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Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен
от него представител — лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка
с обратна разписка на адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17—19, Център за
административно обслужване на МРРБ.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали
преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал.
1, т. 1,т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоят. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС,
както и за обстоят. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество. Доказване: при подаване на офертата участникът декларира липсата
или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП.
Информацията се посочва в приложните полета на част III: „Основания за изключване“ от ЕЕДОП.
2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за:
1) лицата, който представляват участника и членовете на управителни и надзорни органи и за др.
лица на участника, съгл. регистъра, в който е вписан участника, ако има такъв, или документите,
удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юрид. лице, основанията
се отнасят за физ. лица, който го представляват съгл. регистъра, в който е вписано юр. лице, ако има
такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му;
2) Физ. лица по пълномощие, когато участникът, или юр. лице в състава на негов контролен или
управителен орган се представлява от физ. лице по пълномощие, които имат правомощия да упражняват
контрол при вземането на решения от тези органи.
3. При подаване на офертата уч. задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва
да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие
в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на
неговото съдържание.
4. Докум., свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана, непрозрачна опаковка
от участника или упълн. от него представител лично или чрез пощ. или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обр. разписка. С подав. на оферти се счита, че участниците се съгласяват с вс.
условия на възл., в т.ч. с опр-я от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор. Когато
участник подава оферта, в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП се представят документи по чл. 39,
ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Представят
отделно документите за участие, комплектувани съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП. Участниците, които
използват услугите на куриер, следва да имат предвид особеностите на горните изисквания.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
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Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/11/2019
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