ПРОЕКТ BG051PO001-8.2.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

Въпрос 1:
Чие задължение ще е организирането на събития/дейности по 12-те
информационни кампании, за които следва да се популяризира в печатните медии?
Очаква ли се да има други изпълнители по събития/дейности за тези кампании или
това ще се извършва от Възложителя?
Отговор 1:
Изпълнителят на поръчката следва да осигури организацията и
изпълнението на минимум 12 информационни кампании в печатни издания, всяка
от които да включва изрично посочени в Техническата спецификация дейности.
Съответно, изпълнителят следва да предприеме всички необходими действия за
качественото изпълнение на съответните дейности, включени в Техническа
спецификация, Обособена позиция № 1 /стр.4/, 1. Описание на услугата.
Въпрос 2:
До кои медии следва да се разпространят прессъобщенията от
събития/дейности по 12-те информационни кампании - до всички медии или само
до всички печатни издания? Ако трябва да бъдат разпространени до всички медии,
следва ли да считаме, че след това информацията от прессъобщението следва да се
публикува като платен материал в избраните от списъка печатните издания,
съгласно медиа плана за съответната кампания?
Отговор 2:
Възложителят не е посочил в Техническата спецификация критерии, които
да ограничават избора на медии, до които да бъдат изпращани прес-съобщенията,
изготвени в изпълнение на настоящата обществена поръчка. Също така, като
дейност по всяка от информационните кампании в печатни издания, предмет на
настоящата обществена поръчка, е предвидено да се направи мониторинг на
медийния отзвук от информационната кампания. От това следва, че прессъобщенията, след като бъдат одобрени от Възложителя, може да бъдат изпращани
до всички медии, вкл. до медии, които не са изрично посочени в Техническата
оферта на Изпълнителя.
Освен изготвяне и разпространение на прес-съобщение, като отделна
дейност по поръчката е включена подготовката на съдържание за платени
публикации за медийно отразяване на дейности по ОП РЧР. От това следва: (1)
текстът на платените публикации не се очаква да дублира буквално текста на прессъобщението; (2) изготвянето и разпространението на прес-съобщение не е изрично
обвързано с публикуване на съдържанието от него като платен материал в
избраните от списъка печатните издания.
Въпрос 3:
Очаква ли се представител на Изпълнителя да присъства на
събития/дейности по 12-те кампании, за да осигури информация за изготвяне на
прессъобщенията или такава ще бъде подавана от Възложителя?
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Отговор 3:
Изпълнителят следва да предприеме всички необходими действия за
качественото и съобразено с професионалните практики изпълнение на
дейностите, вкл. изготвянето на прес-съобщение, включени в Техническа
спецификация, Обособена позиция № 1, т.1. Описание на услугата.
Въпрос 4:
Във връзка с платените публикации в раздел II.2.1 "Съвкупно количество и
обем" от Обявлението, както и в т.1 от Техническата спецификация пише, че "всяка
публикация трябва да бъде визуализирана със снимков материал", въпросът ни е:
- Кой ще предоставя снимковият материал?
- Очаква ли се представител на Изпълнителя да присъства на
събития/дейности по 12-кампании, който да осигури снимковият материал?
- Прессъобщенията следва ли също да са придружени със снимков
материал?
Отговор 4:
Изпълнителят следва да предприеме всички необходими действия за
качественото и съобразено с професионалните практики изпълнение на
дейностите, вкл. предоставяне на снимков материал за платените публикации и
прессъобщенията в зависимост от темата на конкретната информационна
кампания, определена в заявката на възложителя.
Въпрос 5:
В техническото задание, т. 4 Екип (стр. 10) са посочени изискванията за
екипа по обособена позиция № 2. За ръководителя на екипа се изисква: «поне 4
години опит в областта на онлайн медиите И рекламата», а за експерт 1 «поне 2
години опит в областта на онлайн медиите И рекламата», докато за експерт 2 е
посочено «поне 2 години опит в областта на онлайн медиите, медия планирането
ИЛИ рекламата». В тази връзка бих искал да ви попитам дали е допустимо
ръководителят на екипа да има 4 години опит в онлайн медиите или рекламата
(едно от двете) или е необходимо да има опит както в онлайн медиите, така и в
рекламата, и дали е допустимо експерт 1 да има поне 2 години опит в областта на
онлайн медиите или рекламата (едно от двете) или е необходимо да има опит както
в онлайн медиите, така и в рекламата.
Отговор 5:
В Техническата спецификация, Обособена позиция № 2, т. 4. Екип са
посочени изрично изискванията към екипа от експерти, които Участникът в
поръчката трябва да предложи. Минималните изисквания към Ръководителя на
екипа предвиждат той да има поне 4 години опит в областта на онлайн медиите и
рекламата. Минималните изисквания към Експерт 1 в екипа предвиждат той да има
поне 2 години опит в областта на онлайн медиите и рекламата.
Въпрос 6:
В описанието на услугата е посочено, че „Изпълнителят на поръчката следва
да осигури организацията и изпълнението на информационни кампании с цел
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постигане на минимум 450 000 уникални посещения на електронната страница на
ОП РЧР в резултат на дейностите по поръчката”. Бих искал да ви попитам дали при
ангажираност от наша страна за постигане на по-висок брой посещения в
техническото ни предложение, това би могло да доведе до по-висока оценка на
офертата ни.
Отговор 6:
В Образец 14, Ценова оферта за Обособена позиция № 2, е предвидено
прогнозният брой уникални посещения да бъде минимум 450 000 бр. Ценовата
оферта на всеки участник ще се оценява съгласно показателите, включени в
Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите за Обособена
позиция № 2, която е публично достъпна и представлява неразделна част от пакета
документи по процедурата.
Въпрос 7:
Във връзка с Открита процедура по ЗОП с предмет "Организиране и
изпълнение на информационни кампании за популяризиране на Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" в печатни издания и интернет медии с
две обособени позиции, в образец 13 от документацията - участникът следва да
представи списък с печатни издания в три групи - национални ежедневници,
регионални и специализирани/периодични печатни издания възникват следните
въпроси:
- Какви са критериите за избор на специализирани печатни издания?
- Възможно ли е Възложителят да посочи примерно специализирано издание
с цел запознаване на участниците с профила и степента на специализация на
съответното издание, на базата на които участникът да избере специализирани
печатни издания в съответните региони от ниво NUTS 2?
Отговор 7:
Приложимите критерии за избор на национални ежедневници, регионални и
специализирани/периодични печатни издания са посочени от Възложителя в
Техническата спецификация към поръчката, Обособена позиция № 1, т. 3.
Изготвяне на медия план.

