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1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите спецификации са неразделна част от тръжната документация, изготвена за
предмета на поръчката. Горепосочената тръжна документация включва:

- покана за представяне на оферти;

- условия за представяне на оферта;

- спецификации и приложенията към тях;

- както и образец на договор и приложенията към него.

Следните приложения допълват настоящите спецификации, като са неразделна част от
тях:

Приложение I: Примерен преглед по електронна поща, работен процес за
системата за медиен мониторинг, списък на източниците

Приложение II: Политика на Европейския парламент по отношение на околната
среда

Приложение III: Клетвена декларация относно критериите за отстраняване и
отсъствието на конфликт на интереси

Приложение IV: Формуляр за финансова идентификация на доставчика

Приложение V: Ценова листа

Приложение VI: Декларация относно подизпълнителите

Приложение VII: Информационен документ относно обединенията от стопански
субекти

Приложение VIII : Симулация

Приложение IX: Етикет, който трябва да се постави на външния и на вътрешния
плик при изпращането на офертата

Приложение X: Информационен финансов документ
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ЧАСТ І – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

2. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, Европейският парламент реши да обяви
следната покана за представяне на оферти за дневен мониторинг на печатните издания
(национални/регионални), аудиовизуалните медии (радио, телевизия) и основните
онлайн (интернет) медии.

Във връзка с тази покана за представяне на оферти е публикувана обява за 2015/S 163-
297839 в Официален вестник на Европейския съюз OJ/S S163, 25/08/2015.

3. ОПИСАНИЕ, ЦЕЛ И ПРИБЛИЗИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Европейският парламент започва тази процедура, с цел да възложи едногодишен
рамков договор за дневен мониторинг на печатните издания (национални/регионални),
аудиовизуалните медии (радио, телевизия) и основните онлайн (интернет) медии.
Поръчката е с обща продължителност от четири години. Изпълнението на поръчката
започва след подписването на рамковия договор. Всяко подновяване на договора се
осъществява в съответствие с условията, определени в него.

СЪДЪРЖАНИЕ

3.1. Услуги за медиен мониторинг:
По отношение на услугите, изисквани чрез настоящия рамков договор, изпълнителят
ще трябва да осъществява мониторинг на новините от печатни издания, аудиовидуални
и онлайн медии от България, за да доставя дневен преглед, състоящ се от резюмета на
новините по всички теми и копия на пълния текст на статиите във формат PDF (оттук
нататък наричани извадки от печата), като последните се отнасят само до темите
„Европейски парламент“ и „членове на ЕП“.

Отговорност на оферента е да гарантира, че при доставката на тази услуга всички
споразумения за авторски права са сключени.

От оферента ще се изисква да докладва за новините, които са предмет на мониторинг,
на различни интервали през деня.

3.1.1. Редовните услуги за Генерална дирекция за комуникация ще включват

 В работните дни оферентът следва да предоставя услуга за дневен мониторинг,
която се качва ръчно или автоматично на платформата за медиен мониторинг и
анализ, описана по-долу. В случай че платформата не е на разположение,
оферентът следва да доставя продуктите по електронна поща до възстановяване
на работния поток.

 В събота, неделя и на официални празници услугата следва да се доставя на
следващия работен ден и при същите условия като продуктите в работните дни.

Дневният преглед отдава предимство на новини по следните теми и точно в следния
ред:



4/19

A. Европейски парламент: решения/дебати/събития по време на пленарни заседания
или заседания на комисиите, дейности на председателя на Европейския парламент и
свързани дейности, организирани от Информационното бюро на ЕП в съответната
държава.

Б. Членове на Европейския парламент (оттук нататък наричани членове на ЕП):
речи, становища, застъпени позиции или изявления на национални или други членове
на ЕП единствено в европейски контекст.

В. Европейски контекст: подбор на най-представителните материали в медиите, които
се отнасят до Европейския съюз или биха могли да се отразят на ЕС (връзки с ЕС,
избори, референдуми, социална политика, финанси, проучвания на общественото
мнение и др.).

Г. Национален контекст: вътрешни работи на държавата членка, които нямат пряко
свързано с ЕС измерение, не трябва да се добавят към дневния преглед, освен ако не
третират важни събития, като изборни резултати и проучвания на общественото
мнение, ново правителство, масови стачки и др. В такъв случай и в зависимост от
важността на събитието са достатъчни няколко по-съществени материала по темата.
Материали, свързани с външните работи, ще се подлагат на мониторинг и отбелязват
единствено ако засягат България и тя има голямо значение.

Последните две теми заедно не следва да представляват повече от 30% от целия
преглед.

За предоставянето на услугата от оферента се изисква да упражнява мониторинг на
новините по тези четири теми всекидневно и да организира и картотекира медийните
материали, които са предмет на мониторинг, въз основа на списък от метаданни (като
страна, тема, въпрос, дата, медиен източник, номер на страница, вид материал,
видимост, разположение на материала във вестника, име на автора, споменаване на ЕП
и/или негови членове в заглавието, час и продължителност на излъчването и др.), с цел
да ги предава на ЕП.

За всеки материал, намерен в печатни издания, онлайн източници, радио и телевизия
(вж. списъка в приложение І), ежедневно се предоставя едно резюме на английски и
едно – на български език от най-много 800 знака всяко.

Само за темите „Европейски парламент“ и „членове на Европейския парламент“ всяко
резюме се предоставя заедно със съответната извадка.

Резюметата се предшестват от страница „Водещите теми“, на която се посочват
ключовите теми (темите, отразени от най-много медии). След ключовите теми се
посочват имената на източниците, в които се споменават (печатни издания или онлайн).

Например:

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Еврогрупата има нов ръководител (източник 1, източник 2 и др.)
Комисия по кризата (източник 1, източник 2, източник 3 и др.)
ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Европейският съд без решение по делото Elan (източник 1 и др.)
Тоталитаризъм – никога повече (източник 1, източник 2, източник 3 и др.)
ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ
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Хващане на срока за усвояването на европейските пари (източник 1, източник 2, източник 3 и
др.)
НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ
Изявления на седмицата (източник 1, източник 2, източник 3 и др.)

 За работните дни двата продукта се състоят от общо дневно средно 56
материала, изчислявани на месечна основа (на език: 15 резюмета, 12 извадки от печата
и 7 аудиовизуални резюмета). Общият брой е средният дневен брой на материалите,
умножен по действителните работни дни за месеца.

1. Дневният преглед на печата трябва да се предоставя в 9,00 ч. централноевропейско
време и да съдържа средно дневно 15 резюмета на всеки от двата езика и 12 извадки от
печата, намерени в главните печатни издания и онлайн източници. За това издание
Европейският парламент изисква всеки материал да бъде резюмиран на английски и на
български език, в най-много 800 знака за всеки език, включително заглавието и
шпациите.  Изисква се точен превод на английски на заглавието, заедно с оригиналната
версия. Разпределението на резюметата и извадките е приблизително 70 процента за
темите „ЕП“ и „членове на ЕП“ и 30 процента за темите „Европейски контекст“ и
„Национален контекст“. Също така при подбора трябва да се отдава предимство на
вестниците и едва след това на техните онлайн версии.

2. Дневният аудиовизуален преглед трябва да се предоставя в 9,30 ч.
централноевропейско време и да съдържа средно дневно 7 аудиовизуални резюмета на
всеки от двата езика, изчислявани на месечна основа (общият брой е средният дневен
брой на материалите, умножен по действителните работни дни за месец). Това издание
следва същата тематична структура и подредба, както и същите позовавания като
дневния преглед на печата в 9,00 ч.

Линкът към излъчването не се изисква.

 Съботните, неделните и празничните издания следват същите критерии като
определеното по-горе за дневните прегледи. За събота и неделя общият брой на
материалите следва да бъде средно 76 материала за събота и неделя, изчислявани на
месечна основа (на език: 22 резюмета, 18 извадки и 7 аудиовизуални резюмета).
Общият брой е средният брой на материалите за събота и неделя, умножен по
действителния брой на съботите и неделите за месеца.

Ще има един единствен продукт за доставката на печатния/онлайн и аудиовизуалния
материал за целия период в понеделника, следващ неделята, или следващия работен
ден след празника, в 9,00 ч. централноевропейско време.

Неокончателният списък на източниците е предоставен в приложение І. Моля,
отбележете, че този списък може да бъде леко коригиран в хода на изпълнението на
рамковия договор.

3.1.2. Правила за цялостен дневен преглед

o Оферентът ще отдава предимство на материали от заглавните страници (тийзър
+ пълен текст), интервюта, речи, декларации, мнения/анализ и фактологични
материали, по възможност в този ред.

o Резюмето на материала ще посочва името на автора на материала.
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o Изисква се едно резюме на материала на английски и едно – на български.
o В случай че са публикувани повече от 5 фактологични материала за едно и

също събитие, националната преса има приоритет за резюметата и оферентът
ще изготви по едно резюме за всеки от тях. Другите заглавия, заедно с техните
източници, се изброяват под резюметата.

o Снимките са задължителни само ако изобразяват членове на Европейския
парламент.

o В случай на членове на ЕП трябва да се посочва националността и европейската
политическа група: например HU MEP John Smith (S&D). (Информацията за
политическите групи ще бъде предоставена на избрания за изпълнението на
поръчката оферент).

o Оферентът следва да предлага резюме, което предава накратко главните
елементи на подбрания материал по дадената тема. Тези текстове следва да
бъдат действителни резюмета, а не парафрази или цитати от материалите.

o Оферентът следва да има възможност да предостави извадки от печата във
формат PDF с OCR (оптично разпознаване на знаци), четими както на
компютърен екран, така и отпечатани. Характеристики на PDF файловете:
максимум 500KB за отделен PDF файл, целият текст в черен цвят или RGB, а не
в CMYK или сив цвят, даден PDF файл може да съдържа само портретно или
само пейзажно ориентирани страници, да се избягват многослойни PDF
файлове, съдържащи твърде много метаданни (предпочитание се отдава само на
текстови слой). Преди надстройката на PDF файловете оферентите следва да
провеждат тестове, за да могат PDF файловете да бъдат съвместими с
предоставената им платформа.

o За материали от печатни издания оферентът посочва относителната видимост
на материала (например номер на страница, размер, разположение върху
страницата, наличие на снимка).

o Резюметата по темите „Европейски парламент“ и „членове на ЕП“ следва да
съдържат линк към пълния текст на съответните подбрани материали. Ако не е
наличен линк към извадките от печата, резюмето се счита за достатъчно.

o Европейският парламент може да си запази крайната редакторска отговорност
за дневните прегледи и може да добавя или заличава материали, преди да ги
изпрати на вътрешните получатели. Европейският парламент може да изисква
от оферента да коригира и изменя дневните прегледи в рамките на същия ден.

o В случаи, в които ЕП счита, че важни медийни материали липсват от обзора на
деня, той може да изисква от оферента да ги предостави без допълнителни
разходи.

o Доставките се изготвят, редактират и изпращат пряко от оферента на списъка с
вътрешни получатели.

o В случай на технически проблеми с доставката и наличността на продуктите и
услугите оферентът трябва да осигури служба за техническа помощ. Точното
работно време на службата за техническа помощ ще бъде от 8,00 ч. до 18,00 ч.
централноевропейско време.

3.2. Специални услуги за медиен мониторинг:

„Тематични медийни прегледи“ ~ подбор на съответни медийни материали по
конкретна тема, обхващащи определен период от време, при поискване от ЕП, който
определя темата, източниците, които да бъдат отразени, и медийните материали, които
да бъдат предоставени. Такъв преглед може да бъде поискан например за отразяването
на пленарна сесия на Европейския парламент, посещение на член на ЕП в дадена
страна или пресконференция, организирана от един от членовете на ЕП, и др.
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Тематичните медийни прегледи могат също да бъдат съсредоточени върху
специализирани медии.
При възлагането на такава поръчка се определят максималният брой резюмета и
максималният брой извадки, както и евентуално максималният брой на източниците.

3.3. Други услуги:

Помощ при определянето на представителен списък на медийните източници въз
основа на задълбочено познаване на медийната среда, обхвата на публиката и общата
медийна значимост на различните източници на национално, регионално и местно
равнище.

3.4 Вътрешна информационна система

От оферента се изисква да използва платформата на ЕП, за да качва, редактира и
изпраща дневните прегледи на списъка от получатели. Списъкът от получатели и
профилите на потребителите се управляват от ЕП.

ЕП ще използва дневните прегледи: по страна, по тема, по източници, по дата, по
ключови думи и др., както е описано в точка 3.1.1. от настоящите тръжни условия. От
оферента се изисква да актуализира и коригира необходимите ключови думи, като се
консултира със службата на ЕП – възложител. ЕП си запазва правото да коригира този
списък.

Вътрешната платформа на ЕП ще дава възможност на служителите на ЕП да
визуализират данните съгласно тези критерии. За тази цел оферентът ще трябва да
сътрудничи на ЕП, за да гарантира, че входящите данни отговарят поне на критериите в
точка 3.1.1., и следователно предоставя възможност за тяхното използване.

Европейският парламент ще съхранява резюметата на новини в отделен раздел на тази
платформа. Извадките ще бъдат съхранявани също на платформата, в зависимост от
разрешения срок.

Като неделима част от гореизброените услуги Генерална дирекция за комуникация ще
осигури служба за техническа помощ в случай на проблеми с доставката и наличността
на продукти и услуги. Тази служба за техническа помощ ще бъде на разположение от
7,00 ч. до 17,00 ч. в работните дни в случаи на срив в системата.

3.5. Получатели

Дневните прегледи, състоящи се от резюмета на новини и материали в пълен текст, ще
бъдат доставяни пряко чрез платформата на ЕП на 35 определени получатели, като
всички са вътрешни служители на Европейския парламент.

Европейският парламент си запазва правото да увеличава и/или изменя броя на
получателите на материалите в пълен текст по всяко време до изтичането на настоящия
договор. Всяко увеличаване на броя на получателите ще се основава на единичната
цена, съдържаща се в офертата, представена от оферента за допълнителни получатели.

3.6. Авторски права и интелектуална собственост
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Спазването на правото в областта на авторското право и другите законодателни актове
относно интелектуалната собственост е от първостепенно значение за Европейския
парламент. Когато предоставя услугите, оферентът трябва да гарантира спазване на
приложимото законодателство в областта на авторското право и другите актове
относно интелектуалната собственост, както и на условията, описани по-долу.

Оферентите следва да отбележат, че всички разходи за авторско право и други права,
свързани с визуализирането, възможното вътрешно съхраняване и вътрешното
разпространение до служители и членове на Европейския парламент на материали,
защитени от авторско право, чийто първоизточник са трети лица, а не оферентът,
следва да се включват в ценообразуването по настоящата покана за представяне на
оферти.

3.7.1. Авторски права относно резюметата на медийни материали

Оферентът прехвърля на Европейския парламент всички права, свързани с всяко
отделно резюме, и гарантира, че Европейският парламент има правото да използва
свободно тези резюмета за копиране и разпространение, независимо дали на хартиен
носител или в какъвто и да е цифров формат, и да ги съхранява за неограничен период
от време. ЕП може също да изменя или превежда резюметата по своя собствена
инициатива.
Същите разпоредби се прилагат и за „Водещите теми“ в дневния преглед.
Използването на цитати в резюметата следва да отговаря на законодателството и
съдебната практика в областта на авторското право.

3.7.2. Авторски права относно извадките от печатни издания

a)

Оферентът гарантира, че преди да предостави услугите, е получил правата и
разрешенията за качване на платформата на Европейския парламент за медиен
мониторинг и за изпращане на извадките от печатни и онлайн медии с всички
телекомуникационни средства (включително, но не само електронна и обикновена
поща) до ограничения списък от получатели.

б)

До степента, възможна съгласно приложимото законодателство, от оферента може да се
изисква съгласно формулярите за поръчка да получи за сметка на Европейския
парламент и да му прехвърли правото(ата) за визуализиране на извадките от печатни
издания на електронна платформа за медиен мониторинг, достъпна само за определен
брой получатели, или да визуализира само заглавията на извадките, или пък да
съхранява извадките в електронна форма за определен (от оферента) период, освен ако
ЕП е получил право на по-продължително съхранение.

3.7.3. Авторски права относно онлайн медии

От оферента ще се изисква да гарантира, че е получил или ще получи за сметка на
Европейския парламент и ще му прехвърли всички необходими права и разрешения,
свързани с използването на онлайн медиите, както е описано в настоящата оферта,
включително правото на визуализиране, съхраняване и повторно разпространение на
съответните материали на електронна платформа за медиен мониторинг, достъпна само
за служители и членове на ЕП.
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3.8. Обучение и заседания

ЕП ще осигури обучение по използването на платформата за медиен мониторинг, която
се разработва понастоящем в Европейския парламент. От оферента няма да се изисква
да използва тази платформа преди обучението. Обучението ще се проведе или в
България, или чрез телефонна конферентна връзка.

ЕП очаква също така оферентът да предоставя достатъчно възможности за обучение,
така че персоналът на изпълнителя да се осведомява постоянно по европейските
въпроси, както и за техниките на медийния мониторинг.

При поискване на услуги от страна на ЕП от оферента може да се изисква участие в
заседания със службата възложител. Заседанията ще се провеждат в помещенията на
ЕП в България.

3.9. Симулация

Оферентът следва да предостави текст на предложение към симулацията, представена
съгласно приложение VІІІ. Качеството на това предложение ще бъде оценено по
начина, описан в критериите за възлагане.

4. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Участието в тази процедура по представяне на оферти е отворено при равни условия за
всички физически, юридически лица и държавни органи от дадена държава – членка на
Европейския съюз, както и за всички физически, юридически лица и държавни органи
от трета страна, която е сключила специално споразумение с Европейския съюз в
областта на обществените поръчки, което им дава достъп до поръчката, която е предмет
на настоящата покана за представяне на оферти, при условията, предвидени в това
споразумение.

Ако потенциалният оферент не отговаря на условията на горепосочените споразумения,
той може по изключение да бъде допуснат от Европейския парламент предвид
специално за случая основание до участие в процедурата по представяне на оферти, без
това да създава прецедент или да поражда задължение в бъдеще. Изпращането на
документите за участие в процедурата по искане на оферент, който не е обхванат от
въпросните споразумения, не предполага приемането в бъдеще на неговата евентуална
оферта от страна на Европейския парламент.

С цел да се определи допустимостта на оферентите, те трябва да посочат в своята
оферта държавата, в която се намира седалището им, или държавата по местоживеене.
Те представят също така изискваните доказателства съгласно националното им
законодателство или други доказателства, позволяващи на Европейския парламент да
провери техния произход.

5. ОБЕДИНЕНИЯ ОТ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ

Приложение VІІ се попълва задължително и се прикрепя към офертата, ако тя е
представена от обединение от стопански субекти.

Разрешава се обединения от стопански субекти да участват в процедурата по възлагане
на поръчката. Европейският парламент си запазва правото да изиска избраното за
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изпълнител обединение да притежава определена юридическа форма, ако такава е
необходима за доброто изпълнение на поръчката. Европейският парламент може да
съобщи за това си изискване във всеки момент от процедурата по възлагане на
поръчката, но при всички положения преди подписването на договора.

Обединението от стопански субекти доказва своята юридическа форма преди
подписването на договора, ако поръчката му бъде възложена. То може да има една от
следните форми:

- структура, притежаваща статут на юридическо лице, признат от държава членка;

- структура без статут на юридическо лице, която обаче предлага на Европейския
парламент достатъчна защита на посочените в договора интереси (в зависимост от
съответната държава членка това може да бъде например обединение или временно
партньорство);

- подписването от страна на всички партньори на пълномощно или равносилен
документ, с който се утвърждава форма на сътрудничество.

Действителният статут на обединението се доказва от документ или споразумение,
подписано между членовете на обединението, който/което трябва да бъде приложен/о
към офертата.

По изключение тези документи или споразумения могат да бъдат изменяни и/или
изпращани след крайния срок за представянето на офертата, но в никакъв случай след
съобщаването на резултатите от поканата за представяне на оферти на съответните
оференти. Европейският парламент си запазва правото да отхвърли дадена оферта, ако
условията на споразуменията между членовете на дадено обединение бъдат изменени в
хода на процедурата, ако те не предвиждат солидарна отговорност между членовете,
или ако заедно с офертата не е представено никакво споразумение с правна сила.

Европейският парламент може да допусне други юридически форми, които не са
предвидени в горепосочените варианти, при условие че те гарантират солидарна
отговорност на страните и са съвместими с изпълнението на договора. Все пак се
напомня, че Европейският парламент ще се позове изрично в договора с обединението
от стопански субекти на съществуването на солидарна отговорност между неговите
членове. Нещо повече, по договор Парламентът си запазва правото да поиска
назначаването на общ пълномощник, който да може да представлява членовете на
обединението и да има правото, наред с другото, да издава фактури от името на
останалите членове.

В офертите, представени от обединения от стопански субекти, се уточняват ролята,
уменията и опитът на всеки член на обединението. Представянето на оферта се
осъществява съвместно от стопанските субекти, които поемат също така солидарна
отговорност за участието в поръчката.

За да може обединение от стопански субекти да представи оферта, всеки от
участниците в него трябва да представи по време на фазата на подбор доказателство за
право на достъп до поръчката (допустимост), както и доказателствата за спазване на
критериите за отстраняване и подбор. По отношение на критериите за подбор
Европейският парламент може да подложи на оценка способностите на другите
членове на обединението, за да определи дали оферентът разполага с необходимите
средства за изпълнение на поръчката. В този случай се изисква въпросните членове да
поемат ангажимент, като уточнят, че предоставят на останалите необходимите средства
за изпълнение на договора.
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6. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Разрешава се възлагането на подизпълнител.

Приложение VІ се попълва задължително и се прикрепя към офертата, ако оферентът
използва подизпълнители.

В офертата се посочва, в рамките на възможното, частта от поръчката, която оферентът
възнамерява да възложи на подизпълнител, както и самоличността на
подизпълнителите. По време на процедурата по възлагане на поръчката или
изпълнението на договора Европейският парламент си запазва правото да изиска от
оферентите информация относно финансовите, икономическите, техническите и
професионалните възможности на предложения/те подизпълнител/и. Освен това
Европейският парламент може да поиска необходимите доказателства, за да определи
дали подизпълнителите са изрядни по отношение на необходимите критерии за
отстраняване. Оферентите се уведомяват, че предложените подизпълнители не могат да
попадат в едно от положенията, описани в членове 106, 107 и 109 от Финансовия
регламент, които дават основание за отстраняване от участие в поръчка на Европейския
съюз.

Европейският парламент има право да отхвърли всеки подизпълнител, който не е
изряден по отношение критериите за отстраняване (вж. точка 13) и/или подбор (вж.
точка 14).

Освен това Европейският парламент трябва да бъде информиран от изпълнителя за
всяко следващо действие, отнасящо се до възлагането на поръчката на подизпълнител,
което не е предвидено в офертата. Компетентният разпоредител с бюджетни кредити си
запазва правото да приеме или да отхвърли предложения подизпълнител. За целта той
може да поиска необходимите доказателства, за да определи дали подизпълнителят/ите
отговаря/т на изискваните критерии. Разрешението на Европейския парламент винаги
се предоставя писмено.

Възлагането на поръчката на оферент, който предлага в офертата си подизпълнител, е
равнозначно на даването на съгласие за възлагане на поръчката на подизпълнител.

7. ВАРИАНТИ

Варианти не се допускат.

8. ЦЕНИ

Цените се преразглеждат се в съответствие с условията, посочени в договора.

Съобразно членове 3 и 4 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския
съюз предлаганите цени са без ДДС и други подобни косвени данъци.

Предложението за цена трябва да бъде всеобхватно, да включва общата стойност на
поръчката и да бъде изразено в евро, включително за страните, които не участват в
еврозоната. За оферентите от посочените страни цената на офертата не подлежи на
преразглеждане в зависимост от промените в обменния курс. Изборът на обменен курс
се прави от оферента, който поема рисковете или изгодите от промяната на този курс.

9. ФИНАНСОВИ ГАРАНЦИИ
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Не се прилагат финансови гаранции.

10. АСПЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА

Политика на Европейския парламент по отношение на околната среда

В случай че му бъде възложена поръчката, оферентът се задължава да спазва съвестно
действащото законодателство в областта на опазването на околната среда. В този
смисъл следва да се отбележи че Европейският парламент прилага Схемата за
управление по околна среда и одит (EMAS) в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. Информация
EMAS се предоставя от отговорната служба в Приложение ІІ към настоящите
спецификации. Определеният за изпълнител оферент трябва да се увери, че сведенията,
предоставени от Европейския парламент относно програмата EMAS въобще, и по-
точно относно конкретното прилагане на мерки за опазване на околната среда, са
известни на целия персонал на изпълнителя, който работи за Европейския парламент.
По искане на Европейския парламент изпълнителят може да бъде задължен да докаже,
че всяко лице, което участва в изпълнението на договора, е получило необходимото
адекватно професионално обучение (техника, безопасност и екологични аспекти) за
спазване на правилата за безопасност, правилно боравене с оборудването и различните
продукти, включително мерки, които да се предприемат в случай на неправилно
боравене или други евентуални произшествия. Изпълнителят предоставя също така, ако
това бъде поискано от него, необходимите елементи за информиране на персонала на
Европейския парламент относно екологичните мерки, които да бъдат взети по
отношение продуктите, използвани в рамките на изпълнението на договора.

Не се прилага управление на въглеродните емисии.

11. ПОЛИТИКА НА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

Оферентът, на когото бъде възложена поръчката, се задължава при изпълнението й да
спазва политика на насърчаване на равните възможности и многообразието, като
осигурява цялостното и всеобхватно прилагане на принципите за недопускане на
дискриминация и за равнопоставеност, определени в Договорите на ЕС. По-точно
изпълнителят на поръчката се задължава да създаде, поддържа и усъвършенства
отворена и приобщаваща работна среда, която зачита човешкото достойнство и
принципа за осигуряване на равни възможности, изграден около три основни оси:

- равнопоставеност на жените и мъжете;

- наемане на работа и интеграция на хора с увреждания;

- премахване на всякакви пречки пред наемането и на всякаква
дискриминация, основана на пол, раса или етнически произход, религия или
убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

12. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВИТЕ ДОГОВОРИ

Не се прилага.



13/19

ЧАСТ ІІ – КРИТЕРИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, ЗА ПОДБОР И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

13. КРИТЕРИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Член 106 от Финансовия регламент

1. Кандидатите или оферентите се отстраняват от участие в процедурите за възлагане
на обществени поръчки, в случай че:

a) са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е под
разпореждане на съда, са сключили споразумение с кредиторите, са
преустановили дейността си, са обект на производство по тези въпроси или се
намират в аналогично положение в резултат на подобна процедура, предвидена
в националните законови или подзаконови актове;

б) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или
контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила
присъда от компетентен орган на държава членка;

в) са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на
професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които възложителят
може да обоснове, включително с решения на ЕИБ и на международни
организации;

г) не са изпълнили своите задължения, свързани с плащането на вноски за
социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните
разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на
възложителя, или с тези на страната, в която трябва да се изпълни поръчката;

д) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или
контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция,
участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга
незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси
на Съюза;

е) са обект на административна санкция, посочена в член 109, параграф 1.1

Букви а) – г) от първа алинея не се прилагат в случай на закупуване при особено
изгодни условия на стоки от доставчик, който е в процес на окончателна
ликвидация на своята дейност, или от синдици или ликвидатори по производство по
несъстоятелност, чрез споразумение с кредиторите или друга подобна процедура
съгласно националното законодателство.

1 Член 109, параграф 1:
Възложителят може да налага административни и/или финансови санкции на:
a) изпълнителите, кандидатите или оферентите в случаите, посочени в член 107, параграф 1, буква

б);
б) изпълнителите, по отношение на които е установено, че са в съществено неизпълнение на
задълженията си по поръчките, финансирани от бюджета.
Независимо от това, във всички случаи възложителят първо дава на заинтересованото лице
възможност да представи своите забележки.
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Букви б) и д) от първа алинея не се прилагат, когато кандидатите или оферентите
могат да докажат, че са приети адекватни мерки по отношение на лицата с
правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях, по
отношение на които лица е издадено съдебното решение, посочено в буква б) или
буква д) от първа алинея.

Член 107 от Финансовия регламент

2. Не се възлага поръчка на кандидати или оференти, които в хода на процедурата за
възлагане на тази поръчка:

a) се намират в положение на конфликт на интереси;

б) са виновни за подаване на декларация с невярно съдържание при представянето
на информацията, изискана от възложителя като условие за участие в
процедурата за възлагане, или не са представили тази информация;

в) се намират в някое от положенията за отстраняване от участие в процедурата за
възлагане на поръчката, посочени в член 106, параграф 1.

Оценка на критериите за отстраняване

От определения за изпълнител оферент се изисква да представи доказателствени
документи

1. Всички оференти представят надлежно датираната и подписана клетвена
декларация във вида, в който фигурира в приложение ІІІ.

2. Оферентът, на когото бъде възложена поръчка, следва да представи в срок от 14
календарни дни, считано от датата на получаване на известие за временно възлагане
на поръчката и преди подписването на договора, следните документни
доказателства:

- актуално свидетелство за съдимост или равностоен документ, издаден наскоро
от съдебен или административен орган от държавата на произход или
държавата, от която идва лицето, удостоверяващ, че оферентът, на когото е
възложена поръчката, не попада в някой от случаите, посочени в член 106,
параграф 1, букви а), б) или д) от Финансовия регламент; същото важи за
лицата, които имат право да представляват оферента, да вземат решения или да
упражняват контрол спрямо него в случаите, посочени в член 106, параграф 1,
букви б) и д);

- актуално удостоверение, издадено от компетентния орган на съответната
държава, което служи като доказателство, че оферентът не попада в случай,
посочен в член 106, параграф 1, буква г) от Финансовия регламент;

- когато съответната държава не издаде посочените документи или удостоверения,
както и за другите случаи на отстраняване, предвидени в член 106 от
Финансовия регламент, те могат да бъдат заменени от клетвена декларация или
от официална декларация, направена от заинтересованото лице пред съдебен или
административен орган, нотариус или компетентен професионален орган в
държавата по произход или в държавата, от която идва лицето;

3. Оферентът, на когото се възлага поръчката, се освобождава от задължението да
представи доказателствените документи, посочени в параграф 1, ако тези
доказателства вече са били представени за целите на друга процедура по възлагане
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на поръчка от Европейския парламент и при положение че посочените документи са
били издадени в срок от не повече от една година и все още са валидни. В такъв
случай оферентът декларира под клетва, че удостоверителните документи вече са
били представени в рамките на предишна процедура по възлагане на поръчка, която
следва да се уточни, а също и че в положението му не е настъпила никаква промяна.

14. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Доказателство за статут и правоспособност

Като доказателство за своя статут и правоспособност оферентът следва да приложи към
офертата си копие от устава или равностоен документ, който да позволи на
Европейския парламент да се увери в наличието на необходимата за изпълнение на
поръчката форма и правоспособност. Ако предоставените доказателства не са
достатъчни за тази цел, в хода на процеса на оценка на офертите Европейският
парламент може да поиска други доказателства. В случай че горепосочените
доказателства не бъдат представени Европейският парламент си запазва правото да
счете офертата за недопустима.

14.1. Финансови и икономически възможности

Оферентът трябва да разполага с достатъчни икономически и финансови възможности,
които да му позволят да изпълни поръчката при спазване на договорните разпоредби и
при отчитане на стойността и обхвата на поръчката. Ако с оглед на предоставените от
оферента данни у Европейския парламент възникнат съмнения относно финансовите
възможности на оферента, или възможностите му се окажат недостатъчни за
изпълнение на поръчката, офертата може да бъде отхвърлена, без оферентът да има
право да претендира за каквото и да било финансово обезщетение.

Освен това за поръчката, предмет на настоящата покана за представяне на оферти,
Европейският парламент изисква от оферентите минимални финансови и
икономически възможности, които се оценяват в зависимост от следните елементи:

– минимален оборот в размер на 112 500 евро;

Оценката на финансовите и икономическите възможности се осъществява въз основа
на сведенията, съдържащи се в следните документи, представени от оферентите:

- подходящи банкови извлечения или доказателство за сключена застраховка
за обезщетение при професионален риск;

- декларация за доходите най-малко за двете последни финансови години;
брутният доход ще се счита за оборот, в случай че оферентът е физическо
лице;

- финансовите отчети (счетоводни баланси, както и всяка друга свързана
финансова информация) за най-много последните три приключени
финансови години;

- справка за общия оборот и оборота във връзка с извършените работи,
доставки или услуги, свързани с областта на поръчката и осъществени за
период не повече от последните три финансови години.
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Ако оферентът не е в състояние да представи изискуемите от възложителя документи,
му се разрешава да докаже икономическите и финансовите си възможности по всякакъв
друг начин, считан за подходящ от Европейския парламент.

Освен това оферентът може да разчита на възможностите на други субекти, независимо
от правното естество на връзката му с тези субекти. В този случай той е длъжен да
докаже пред Европейския парламент, че разполага с необходимите средства за
изпълнение на поръчката, например чрез потвърждение на ангажимента на субектите,
че ще му ги предоставят. В такъв случай Европейският парламент има правото да
отхвърли представената кандидатура или оферта, ако съществуват съмнения относно
ангажимента на трети лица или финансовите им възможности. В противен случай
Парламентът може да изиска оферентът и другите дружества да поемат солидарна
отговорност за изпълнението на поръчката.

При същите условия обединение от стопански субекти може да използва
възможностите на участниците в обединението или на други образувания.

Освен това оферентът може по всяко време да се позове на икономическите
възможности на един или повече подизпълнители, доколкото те се ангажират да
участват в изпълнението на поръчката. В този случай Европейският парламент оценява
възможностите на подизпълнителя/ите по отношение на размера на неговото/тяхното
участие в изпълнението на поръчката.

14.2.Технически и професионални възможности

Оферентът трябва да разполага с достатъчни технически и професионални
възможности, които да му позволяват да изпълни поръчката в съответствие с
договорните разпоредби и при отчитане на стойността и обхвата й. Ако с оглед на
предоставените от оферента данни у Европейския парламент възникнат сериозни
съмнения относно техническите или професионалните възможности на оферента или
възможностите му се окажат очевидно недостатъчни за изпълнение на поръчката,
офертата може да бъде отхвърлена, без оферентът да има право да претендира за
каквото и да било финансово обезщетение.

За поръчката, предмет на настоящата покана за представяне на оферти, Европейският
парламент изисква от оферентите да разполагат със следните минимални технически и
професионални възможности:

- най-малко тригодишен опит в областта на подобни на описаните в
поръчката услуги/доставки;

- екип от експерти в областта медийния мониторинг, съставен от най-малко
три лица, в който поне ръководителят на проекта трябва да има утвърден
опит от три години в областта на поканата за представяне на оферти;
останалите членове на екипа трябва да притежават минимален стаж от една
година; всички служители задължително трябва да ползват свободно
английски език;

- техническо оборудване, необходимо за изпълнението на поръчката:
наличност на електронна програма за търсене по ключова дума и медийна
база данни.

Техническите и професионалните възможности на стопанските субекти се доказват – в
зависимост от естеството, количеството или значението и приложението на доставките,
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услугите или работите за изпълнение – чрез един или няколко от изброените
документи:

a) документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на
доставчика на услуги или изпълнителя и/или на ръководния състав на
дружеството, и по-конкретно на лицата, които отговарят за извършването на
услугата или изпълнението на работите;

б) професионалните и/или образователните квалификации на ръководителя на
проекта и на съответните служители следва да бъдат доказани чрез
представянето на автобиографии, а за ръководителя на проекта чрез
предоставянето на автобиография и/или университетска диплома

в) списък с:

i) основните услуги и доставки, извършени през последните три години, като
се посочат техните стойност, дата и публичен или частен получател; когато
получател е била служба на институция на Съюза, стопанските субекти
представят доказателство под формата на удостоверения, издадени или
подписани от компетентния орган;

г) всякакво подходящо доказателство за съществуването на електронната програма
за търсене по ключова дума и на медийната база данни

Оферентът или кандидатът може да разчита на възможностите на други субекти
независимо от правното естество на връзката му с тези субекти. В този случай той е
длъжен да докаже пред Европейския парламент, че разполага с необходимите средства
за изпълнение на поръчката, например чрез потвърждение на ангажимента на
субектите, че ще му ги предоставят. В такъв случай Европейският парламент има право
да отхвърли кандидатурата или представената оферта, ако съществуват съмнения
относно ангажимента на третите лица или по отношение на техните професионални
и/или технически възможности.

Във всеки един случай оферентът може по всяко време да се позове на икономическите
възможности на един или повече подизпълнители, доколкото те се ангажират да
участват в изпълнението на поръчката. В този случай Европейският парламент оценява
възможностите на подизпълнителя/ите по отношение на размера на неговото/тяхното
участие в изпълнението на поръчката.

Ако Европейският парламент установи, че даден оферент попада в положение на
конфликт на интереси, което би могло да се отрази върху изпълнението на поръчката,
Парламентът може да заключи, че оферентът не притежава необходимото равнище на
качество за изпълнение на поръчката.

Норми за управление на околната среда

Към офертата си оферентът трябва да приложи копие на удостоверение, издадено от
независим орган, доказващо спазване от страна на оферента на Схемата за управление
по околна среда и одит (EMAS). Европейският парламент приема удостоверения,
еквивалентни на тези, изискани от организации, установени в дадена държава – членка
на Европейския съюз.

Независимата организация, изготвила удостоверението, трябва да спазва
законодателството на Европейския съюз или европейските или международните
стандарти относно сертифицирането. Ако случаят не е такъв, сертифицирането няма да
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бъде прието от Европейския парламент като удостоверение за съответствие на
оферента.

Ако оферентът не е в състояние да представи изискваните удостоверения, той може да
представи други доказателства, позволяващи на Европейския парламент да оцени дали
той е въвел мерки за управление на околната среда, равностойни на мерките,
предвидени от изискваните екологични норми.

15. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчката се възлага на икономически най-изгодната оферта.

Критерии за качество:

№ Критерии за възлагане (качество)

1 Качество и последователност на офертата

2 Качество на предложената симулация (основаваща се на симулация)

3 Целесъобразност на управлението на проекта

Тежестта на различните критерии е както следва:

- Критерий за качество 1: Максимум [30] точки

- Критерий за качество 2: Максимум [40] точки

- Критерий за качество 3: Максимум [30] точки

За да бъдат допуснати до следващия етап на оценяване на цената, оферентите трябва да
получат най-малко 60 точки общо по първи, втори и трети критерий.

Критерий за цена:

Цената, която се взема предвид за изчисленията по-долу, се формира по следната
формула:

Po = междинна сума 1 + 0,1*междинна сума 2

Po: цена, съдържаща се в оценяваната оферта

Оценителите дават максимум 100 точки по критерия за цена. Офертата с най-ниска
цена (получила посочения минимален брой точки при оценката на качеството),
получава максимален брой точки. Останалите оферти се оценяват, като броят точки се
определя пропорционално на разликата им от офертата с най-ниска цена. За
определянето на точките по критерия за цена се използва следната формула:

(Pm / Po) * Максимален брой точки

Pm: цена на офертата с най-ниска цена
Po: цена, съдържаща се в оценяваната оферта

Впоследствие се прилага следната формула за определяне на съотношението
качество/цена:
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броят на получените точки за критерия за цена се събира с броя точки, получени
при оценката на критериите за качество. Тежестта на броя точки за всеки вид
критерии е посочена в следната формула:

(точки за критерия за цена) * 50% + (точки за критерия качество) * 50 %

Офертата с най-много точки след прилагането на посочената по-горе формула се
класира на първо място.


