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Въпрос 1:
Във връзка с Обявлението за откриване на обществена поръчка, стр.6, II.3)
Продължителност на поръчката или срок за изпълнението, Указания към
участниците за подготовка на офертите XI. Срок на договора, /стр.17/ и Техническа
спецификация, Обособена позиция № 2, /стр.8/, 1. Описание на услугата, имаме
следния въпрос:
При условие, че договорът има срок на действие до 30.06.2012 г., а в Техническата
спецификация относно Обособена позиция 2 е посочено, че Изпълнителят следва
да осигури дейности за непрекъснат период от 18 месеца от сключването на
договора, то какви активности се очаква да осъществи Изпълнителят след
изтичането на 18- месечния период до крайния срок на договора?
Отговор 1:
Във всички описани документи е указано, че срокът за изпълнение на
договора е до 30.06.2015 г., а не както е посочено във въпроса - 30.06.2012 г., или
до достигане на прогнозната стойност по чл. 2, ал. 2 на проекта на Договор, в
зависимост кое от събитията настъпи по-рано. По обособена позиция 2
„Организиране и изпълнение на информационни кампании за популяризиране на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в интернет медии” е
посочено, че изпълнителят следва да осигури организацията и изпълнението на
информационни кампании с цел постигане на минимум 450 000 уникални
посещения на електронната страница на ОП РЧР в резултат на дейностите по
поръчката, за непрекъснат период от 18 месеца от сключването на договора.
Изпълнението на договора включва изпълнение на всички планирани по него
дейности (описани в офертата на участника), в това число и. отчитане на
дейностите.
Въпрос 2:
Във връзка с Техническа спецификация, III Дейности, Обособена позиция 1,
имаме следния въпрос:
Във връзка с подготвяне на текстове за прес-съобщение и платена
публикация на ниво кандидатстване за целите на реализиране на „примерна
информационна кампания по процедура «Без граници- компонент 1» на ОП РЧР в
печатни издания“ и наличието на информация в онлайн сайтове за отминали
активности и такива, които са в процес на изпълнение, откъде участникът може да
получи информация за предстоящи проекти и/или активности, за които да подготви
текстовете за платена публикация и прес-съобщение?
Отговор 2:
В Техническата спецификация, III. Дейности, Обособена позиция 1, след т. 3
е посочено, че за целите на техническата оценка участникът в поръчката трябва да
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представи примерна детайлна концепция за организация и изпълнение на
информационна кампания с ориентировъчен бюджет 50 000 лв., включваща
дейностите по т. 1. Основната цел на информационната кампания е информиране и
стимулиране на потенциални бенефициенти и е свързана с обявяване на нов срок за
представяне на проектни предложения по процедура „Без граници – Компонент І”,
с дата на обявяване на новия срок 01.09.2012 г. и период за провеждане на
кампанията до 31.10.2012 г.
При подготовката на текстове за прес-съобщение и платена публикация
участникът може да използва цялата налична информация във връзка с процедура
„Без граници – Компонент І”.
Въпрос 3:
На стр. 4 от Техническата спецификация на поръчката, III. Дейности, т.1
Описание на услугата по Обособена позиция 1 е дефинирано: “мин. 6 бр.
национални ежедневника, мин. 6 бр. регионални печатни издания (поне по едно
регионално издание във всеки от шестте региона от ниво NUTS 2)“.
А в Образец 13А са дефинирани съответно следните минимални бр. издания:
- национални ежедневни печатни издания – минимален брой 15
- Регионални печатни издания – минимален брой 10
Моля Възложителят да уточни кое от двете минимални изисквания е правилното.
Отговор 3:
В Техническата спецификация, точка 1 е описано какви дейности следва да
извърши изпълнителят за всяка информационна кампания. Посоченият минимален
брой печатни издания се отнася за конкретната информационна кампания, която ще
се провежда и следва да бъдат съобразени с нея.
В Техническата спецификация, точка 3 се съдържат следните изисквания,
които следва да бъдат спазени при изготвянето на Образец 13А - Техническа
оферта:
„Изисквания към списъка с печатни медии, които следва да бъдат обхванати
в Техническата оферта:
Национални ежедневни печатни издания: по предложение на участника
съгласно техническата му оферта, минимум 15 броя;
Регионални печатни издания: по предложение на участника съгласно
техническата му оферта, минимум 10 броя (поне по едно регионално издание във
всеки от шестте региона от ниво NUTS 2);
Специализирани и/или периодични печатни издания, ориентирани към
отразяване мерките и областите на действие на ОП РЧР и политиките на
Европейския съюз: по предложение на участника съгласно техническата му оферта,
минимум 3 бр.”
В Образец 13А участникът следва да представи списък с предлаганите от
него печатни издания съгласно минималните изисквания. От този списък ще бъдат
избирани мин. 6 бр. национални ежедневника, мин. 6 бр. регионални печатни
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издания и минимум 1 брой периодични/специализирани печатни издания за всяка
конкретна информационна кампания.
Предвид интензивното развитие на медийния пазар, при необходимост,
списъкът с печатни издания следва да бъде актуализиран и/или допълван и/или
съкращаван по предложение на изпълнителя и след одобрение от възложителя.
Въпрос 4:
Във връзка с изискването Предложението за изпълнение на поръчката по
Обособена позиция 1 да съдържа
„АРГУМЕНТИРАН ИЗБОР НА
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
НАЦИОНАЛНИ,
РЕГИОНАЛНИ
И
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ/ПЕРИОДИЧНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ“ /Образец 13А/ и
„Организиране и изпълнение на примерна информационна кампания по процедура
„Без граници - компонент 1” на ОП РЧР в печатни издания /Образец 13Б/, имаме
следния въпрос:
Тъй като информацията от Образец 13А се изисква и като част от Образец 13Б,
да се разбира ли, че една и съща информация трябва да се дублира в двата
образеца? Ако не – каква е разликата в информацията, която трябва да съдържат
Образец 13А и Образец 13Б?
Отговор 4:
В образец 13А, участникът следва да представи списък с печатни издания в
три групи – национални ежедневници, регионални и специализирани/периодични
печатни издания. Срещу всяко издание по представения списък, участникът следва
да аргументира избора си. В образец 13Б участникът следва да представи, за целите
на техническата оценка, примерна детайлна концепция за организация и
изпълнение на 1 информационна кампания по конкретно посочена от възложителя
процедура - „Без граници – Компонент 1”, като в образеца е посочено какво следва
да включва примерната концепцията. В последния булет на образец 13Б,
участникът следва да аргументира избора на конкретно предложените в медия
плана издания, отнасящи се към концепцията за процедура „Без граници –
Компонент 1”.
Въпрос 5:
Във връзка с Ценова оферта по Обособена позиция 2 /Образец 14/ и
Техническа спецификация, III Дейности, Обособена позиция 2, т.1 Описание на
услугата, имаме следния въпрос:
Къде в Ценовата оферта по Обособена позиция 2 /Образец 14/ следва да се оферира
цената за дейности 1.1. Дизайн и изработка на банери, 1.2. Анализ и избор на
ключови думи, 1.7. Допълнителни дейности в онлайн среда, посочени в
Техническата спецификация за Обособена позиция 2?
Отговор 5:
В Ценовата оферта по Обособена позиция 2 (Образец 14) участникът следва
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да посочи цена за 1 бр. осигурено уникално посещение и 1 бр. „дизайн, изработка,
администриране и популяризиране на интерактивна игра/интерактивен уеб-сайт”,
както и прогнозния им брой. В цената на всяко от описаните бюджетни пера трябва
да се калкулират всички разходи, които изпълнителят планира по организирането и
изпълнението на информационни кампании за популяризиране на ОП РЧР в
интернет медии, включвайки всички дейности, посочени в техническата
спецификация и техническата оферта за обособена позиция 2.
Въпрос 6:
В техническата спецификация (стр. 4, т. 1) е описано изискване за минимум
6
национални
ежедневника,
6
регионални
вестника
и
1
прериодично/специализирано издание.
В техническата спецификация (стр. 5, т. 3) е описано изискване за минимум
15
национални
ежедневника,
10
регионални
вестника
и
3
периодични/специализирани издания. Кое от двете изисквания да приемем?
Отговор 6:
Виж отговор № 3 от предходните въпроси.
Въпрос 7:
Съгласно изискванията за представяне на примерна детайлна концепция за
организация и изпълнение на информационна кампания с ориентировъчен бюджет
50 000 лв., молим за разяснение относно това дали посоченият бюджет включва и
медия купуването съгласно медия плана – т.е. цената на публикациите. Сумата от
50 000 лв. е с включен ДДС или без ДДС.
Отговор 7:
Съгласно Техническата спецификация, раздел III - Дейности, Обособена
позиция 1, за целите на техническата оценка участникът в поръчката трябва да
представи примерна детайлна концепция за организация и изпълнение на
информационна кампания с ориентировъчен бюджет 50 000 лв., включваща
дейностите по т. 1 от същата.
В Техническата спецификация, раздел III - Дейности, Обособена позиция 1,
т. 1 „Описание на услугата” е посочено, че организацията и изпълнението на всяка
информационна кампания в печатни издания включва конкретни дейности, сред
които „Изготвяне на медия план и закупуване на рекламно пространство” в
посочения минимален брой медии.
Сумата на ориентировъчния бюджет е без включен ДДС.
Въпрос 8:
Съгласно изискванията за представяне на примерна детайлна концепция за
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организация и изпълнение на информационна кампания с ориентировъчен бюджет
50 000 лв., е уточнено, че включва дейностите по т.1. След което се изисква
представянето на 1 основна и 2 модификации на платени публикации, което е в
разрез с посочените в .1 – съответно 1 основна и 5 модификации. Моля за
уточнение с кое от двете изисквания следва да се съобразим.
Отговор 8:
Между двете изисквания не се съдържа противоречие.
В Техническа спецификация, раздел III Дейности, Обособена позиция 1, т. 1,
втора дейност е записано, че за всяка кампания се „изготвя една основна платена
публикация и до 5 модификации, съобразени с аудиторията на печатните издания,
включени в медия плана”. За целите на техническата оценка възложителят е
посочил по коя процедура трябва да бъде подготвена примерна детайлна
концепция , а именно „Без граници – Компонент 1”. В тази връзка участникът, като
част от примерната си концепция, трябва да подготви примерен текст за една
основна платена публикация и 2 модификации, общо наречени варианти на
платената публикация, съобразени с целевата група и аудиторията на печатните
издания, включени в медия плана за зададената процедура.
Въпрос 9:
В Техническата оферта по обособена позиция 1 – Образец 13Б следва да се
опише концепцията за организация и изпълнение на информационна кампания по
процедура „Без граници – Компонент 1”. Има ли изисквания за представяне на
цялостна концепция, организация и методология на работа по посочената
процедура или следва да представим обосновано единствено залегналите описани
дейности – примерен текст на съобщение, подробен медия план и т.н., описани
като подточки в Образеца?
Отговор 9:
В Техническа спецификация, III Дейности, Обособена позиция 1, е
посочено: „За целите на техническата оценка участникът в поръчката трябва да
представи примерна детайлна концепция за организация и изпълнение на
информационна кампания с ориентировъчен бюджет 50 000 лв., включваща
дейностите по т. 1.”
В Техническата оферта по обособена позиция 1 – Образец 13Б са посочени
елементите, които подлежат на техническа оценка съгласно Методиката за
определяне на комплексната оценка на офертите.
Въпрос 10:
В Методиката за определяне на комплексната оценка липсва показател
оценка на концепция за организация и изпълнение на информационна кампания, а
се оценява единствено аргументацията на медиите, медия плана и текстовете на
платените публикации и прес-съобщението? Какво в този случай според вас следва
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да се включи в общата концепция и има ли задължителни компоненти, с които
следва да се съобразим.
Отговор 10:
Виж Отговор 9 по-горе.

