
януари 2014

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

ОТКРИТА ПОКАНА

УСЛУГИ ЗА ДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ В БЪЛГАРИЯ

COMM/DG/AWD/2015/480



2/9

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

1. Представянето на оферта предполага приемането от страна на оферента на
условията, определени в документите, съставляващи настоящата покана за
представяне на оферти: спецификациите, проекта на рамков договор и проекта
на формуляр за поръчка. Горепосочените документи определят условията на
настоящата покана за представяне на оферти и се допълват взаимно. В случай на
противоречие между тях всеки документ има предимство пред останалите в
реда, посочен в заключителните разпоредби на проекта на рамковия договор.

2. Представянето на оферта включва отказ на оферента от собствените му условия
за продажба или условия на работа. Представянето на офертата обвързва
оферента по време на изпълнение на договора, ако такъв му бъде възложен.

3. Преди да представи офертата си, оферентът трябва да предприеме всички
необходими мерки, с цел да разбере правилно обхвата и естеството на предмета
на поканата за представяне на оферти, както и евентуалните затруднения. Като
представя оферта, оферентът признава, че осъзнава рисковете и проблемите,
свързани с изпълнението на обществената поръчка.

4. Срокът на валидност на офертите, по време на който оферентът е длъжен да
запази непроменени всички условия на офертата, е 8 месеца, считано от крайния
срок за представяне на офертите.

5. Спецификациите, свързани с проекта на рамковия договор и формуляра за
поръчка, се прилагат към настоящата покана за представяне на оферти. В
спецификациите се изброяват всички документи, които се прилагат към
офертата, в т.ч. удостоверителните документи за икономическите, финансовите,
техническите и професионалните възможности.

6. Настоящата покана за представяне на оферти не представлява ангажимент от
страна на Европейския парламент; ангажимент се поражда единствено при
подписване на договор с изпълнителя на поръчката. Също така представянето на
оферта не дава никакво право на възлагане на поръчката или на част от нея. До
подписване на договора Европейският парламент може да се откаже от
поръчката или да отмени процедурата по възлагане на поръчка, като
кандидатите или оферентите не могат да предявяват никакви искове за
обезщетение за каквито и да било разходи, в т.ч. евентуални пътни разходи.
Когато е приложимо, причините за това решение се посочват и се довеждат до
знанието на всички оференти.

7. Оферентите се информират писмено относно резултата от разглеждането на
офертата им.

8. Направените разходи при подготовката и представянето на офертите се поемат
от оферентите и не подлежат на възстановяване.

9. Офертите остават собственост на Европейския парламент.

10. Последващите действия по отношение на отговора на поканата за представяне на
оферти предполагат вписване и обработка на лични данни (напр. име, адрес,
автобиография). Тези данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични



3/9

данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на
такива данни. Освен ако не е предвидено друго, отговорите на въпросите и
поисканите лични данни са необходими за оценка на офертата в съответствие
със спецификациите на поканата за представяне на оферти и се обработват
единствено от Генерална дирекция за комуникация за тази цел. При поискване
оферентът може да получи подробни данни за предоставените от него лични
данни и може да поправи всички неточни или непълни лични данни. За всички
въпроси относно обработката на лични данни оферентът може да се обърне към
Генерална дирекция за комуникация. Той има право по всяко време да се отнесе
към Европейския надзорен орган по защита на данните относно обработката на
личните му данни.

2. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Оферентите, които желаят да получат допълнителна информация относно
документите по поканата за представяне на оферти, трябва да представят своите
въпроси писмено преди срока за получаване на въпроси, посочен в точка 3 по-долу:

- или по пощата, адресирани до службата получател:

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Информационно бюро в България

ул. „Георги С. Раковски“ № 124
София 1000
България

- или чрез електронна поща на следния адрес:

DGCOMM-CONTRACTS-IO-SOFIA@europarl.europa.eu

Исканията за допълнителна информация трябва да съдържат забележката:

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
COMM/DG/AWD/2015/480

Възлагащият орган не отговаря на устни въпроси, въпроси, зададени след крайния
срок, или неправилно формулирани или адресирани въпроси.

Възлагащият орган изпраща по пощата получените въпроси и съответстващите им
отговори на всички кандидати преди крайния срок за изпращане на отговори,
посочен в точка 3 по-долу.

3. ВЕРОЯТЕН ГРАФИК ЗА ПОКАНАТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Краен срок за получаване на въпроси: 24/09/2015

Краен срок за изпращане на отговори: 28/09/2015

Краен срок за представяне на оферти: 01/10/2015 at 17:00

Дата и час на отваряне на офертите: 09/10/2015 at 15:00
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Вероятна дата за възлагане на поръчката: декември 2015

4. ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО

Не се прилага.

5. СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Офертите могат да се изготвят само писмено на един от официалните езици на
Европейския съюз.

Въпреки това се уточнява, че работният език е английски.

Офертата трябва да се състои от един подписан оригинал, придружен от две копия,
представени в три отделни папки, като всяка страница е надлежно попълнена и ясно
четлива, с цел да се избегне и най-малкото съмнение по отношение на думи или
цифри.

Офертата трябва:

- да е изготвена върху бланка на оферента;

- да е подписана от оферента или от надлежно упълномощения му представител;

- да е подадена за цялата поръчка;

- да е изготвена в евро;

- да е представена в две електронни копия върху CD или DVD носител, които са
напълно идентични с подписаната оригинална оферта, представена на хартиен
носител.

Администрацията на Европейския парламент си запазва правото да отхвърли всяка
непълна или нечетлива оферта, както и оферта, която не спазва изисквания формат.

Първата част от тръжната документация се озаглавява:

„І - Административна част“

и съдържа изброените по-долу раздели:

Поредността, както и номерирането на разделите, трябва задължително да се
спазват.

 Раздел 1, озаглавен „Устави — Обединения“, трябва да включва:

- устава на упълномощеното дружество или на всяко едно от дружествата,
ако става въпрос за обединение на стопански субекти, както и седалището,
структурата на капитала, акционерното или дяловото участие, състава на
управителния съвет, или всеки друг официален документ, отразяващ
правния статут на стопанския субект;

- ако офертата е представена от обединение на стопански субекти, следва да
се представи информационният документ относно обединенията на
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стопански субекти, представен в приложение VІІ от спецификациите,
надлежно попълнен, съдържащ дата и подпис.

 Раздел 2, озаглавен „Оправдателни документи относно критериите за
отстраняване“, трябва да включва:

- всички документи, посочени в точка 13 (Критерии за отстраняване) от
спецификациите

В случай че оферентът предвижда да възложи поръчката на подизпълнител,
Европейският парламент може да поиска всички посочени по-горе
документи да бъдат предоставени и за всички подизпълнители.

 Раздел 3, озаглавен „Оправдателни документи относно критериите за
подбор“, трябва да включва:

- счетоводните баланси или извлеченията от тях най-малко за три
приключени финансови години, в случаите, когато публикуването на
счетоводния баланс се изисква съгласно дружественото право на
държавата, в която е установен стопанският субект; финансовите отчети
трябва да са одитирани от компетентен орган съгласно правните
разпоредби на съответната държава (например от одитор или орган с
подобна функция), когато дружеството има такова правно задължение; в
противен случай дружеството трябва да декларира, че няма такова
задължение;

- информационния финансов документ, представен в приложение Х от
спецификациите, надлежно попълнен, съдържащ дата и подпис;

- всички документи, които удостоверяват, че оферентът отговаря на
критериите за подбор, свързани с неговите технически и професионални
възможности, както са определени в точка 14.2. (Технически и
професионални възможности) от спецификациите.

Втората част от досието се озаглавява:

„ІІ — Техническа част“

и съдържа изброените по-долу раздели:

Поредността, както и номерирането на разделите, трябва задължително да се
спазват.

 Раздел 1, озаглавен „Техническа документация“, включва:

- всички документи, отнасящи се до техническите аспекти на офертата,
които оферентът счете за необходимо да представи.

Третата част от досието се озаглавява:

„III – Финансова част“
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и се състои от един раздел, включващ всички документи, отнасящи се до
финансовия аспект на офертата, с указване на общия й размер и при необходимост,
на всички единични цени, придружени с ценови листи.

Поредността, както и номерирането на разделите, трябва да се спазват.

6. КРАЙНИ СРОКОВЕ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

1. Датата и часът на крайния срок за представяне на офертите се определят на
01/10/2015 и час 17:00.

2. Представянето на офертите се извършва:

а) или по пощата (препоръчано писмо или равностойно средство), или чрез
куриер не по-късно от крайния срок, посочен по-горе, като се признава
пощенското клеймо или датата на разписката за предаване, на следния
адрес:

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Информационно бюро в България

ул. „Георги С. Раковски“ № 124
София 1000
България,

б) или като се връчат лично от оферента или негов представител на
горепосочения адрес на Информационното бюро на Европейския
парламент в България не по-късно от крайната дата и час, посочени по-
горе. Представянето на офертата се потвърждава с разписка в два
екземпляра, издадена от Информационното бюро на Европейския
парламент в България, носеща дата и подпис. Тези дата и час се считат за
дата и час на представяне на офертата. Работното време на
Информационното бюро на Европейския парламент в България, където се
представят офертите, е следното:

от понеделник до четвъртък от 9,00 до 18,00 ч.
петък от 9,00 ч. до 14,00 ч.;

затворено в съботните и неделните дни, както и в почивните за Европейския
парламент дни.

Не може да се търси отговорност от Европейския парламент за това, че не е
информирал оферентите за промени в работното време на Информационното
бюро на Европейския парламент, които са настъпили след изпращането на
поканата за представяне на оферти. Заинтересованите оференти следва да се
информират за приложимостта на обявеното работно време, преди лично да
представят оферта.

3. Офертите, които не отговарят на крайните срокове за представяне, посочени в
букви а) и б) по-горе, се обявяват за недопустими.

4. С цел да се запази поверителността и неприкосновеността на офертите, те трябва
да се изпратят в двоен плик. Двата плика се запечатват. Оферентът се приканва
да използва етикетите в приложение IX от спецификациите, за да представи
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своята оферта пред компетентната служба на Европейския парламент. Върху
вътрешния и външния плик се посочва информацията по-долу:

- наименованието и адресът на службата получател:

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Информационно бюро в България

ул. „Георги С. Раковски“ № 124
1000 София
България

- референтният номер на поканата за представяне на оферти:

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
COMM/DG/AWD/2015/480

- и следната забележка:

ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ОТ ОТДЕЛА ЗА ОФИЦИАЛНА
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ,

НИТО ОТ НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА

В зависимост от размера на офертата думата „плик“ следва да се разбира като
включваща в по-широк смисъл колети, пакети, кашони и други кутии; размерите на
пакетите следва да съответстват възможно най-добре на размерите на реалното им
съдържание.

При всички случаи и независимо от вида на използваната опаковка оферентите се
приканват да обърнат внимание на качеството на пликовете, в които изпращат
своята оферта, за да не пристигнат скъсани, като по този начин се наруши
поверителността на съдържанието им, както и тяхната неприкосновеност.

Ако се използват самозалепващи пликове, те трябва да бъдат запечатани с помощта
на самозалепващи ленти, като изпращачът полага подписа си напречно на лентите.
За подпис на изпращача се счита саморъчният подпис или подписът и печатът на
неговото дружество.

Всяка оферта, поверителността на съдържанието на която не е била запазена до
отварянето на всички оферти едновременно, се отхвърля служебно.

Върху външния плик е отбелязано също така името или търговското наименование
на оферента, както и точният адрес, на който той може да бъде уведомен за
решението по отношение на офертата му.

Вътрешният плик трябва да съдържа два други запечатани плика, като единият
съдържа техническата част, а другият – финансовата оферта. На всеки от тези
пликове трябва ясно да е обозначено неговото съдържание („Техническа част“ и
„Финансова оферта“).

7. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
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Офертите се отварят в София на 09/10/2015 в 15:00 ч.

Оферентите, които желаят да присъстват при отварянето на офертите, се умоляват
да уведомят за това службата, отговаряща за настоящата процедура за възлагане,
най-късно два работни дни преди датата на отваряне на офертите, по  електронна
поща на следния адрес: DGCOMM-CONTRACTS-IO-SOFIA@europarl.europa.eu .

Могат да присъстват само двама представители. Оферентите, които не са
уведомили, ще получат отказ за достъп при отварянето на офертите. Имената на
лицата, които ще присъстват при отварянето на офертите, трябва да бъдат
оповестени в горепосоченото уведомление.

8. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Европейският парламент уведомява едновременно и индивидуално всеки отстранен
оферент с писмо и по електронна поща или факс, че неговата оферта е била
отхвърлена. Във всеки от случаите Парламентът посочва основанията за отхвърляне
на офертата, както и действащите процедури за обжалване.

Европейският парламент оповестява, едновременно с уведомленията за отхвърляне на
офертите, решението за възлагане на поръчката на одобрения изпълнител, като
посочва, че то не поражда ангажимент за институцията. Договорът не може да бъде
подписан преди изтичането на срок от 14 календарни дни, считано от деня след
датата на едновременното оповестяване на решенията за отхвърляне на офертите и за
възлагане на поръчката. Срокът се намалява на 10 дни, ако се използват електронни
средства за изпращането на горепосочените уведомления. Във всеки случай
решението за възлагане става окончателно единствено когато предпочетеният
оферент представи поисканите доказателства относно критериите за отхвърляне и
след като последните бъдат приети от Европейския парламент. Приемането им се
потвърждава писмено и дава възможност на предпочетения оферент да подпише
договора, в случай че срокът от 14 (или, съответно, 10) календарни дни е изтекъл.

Договор, подписан преди изтичане на срока от 14 (или, съответно, 10) календарни
дни, се счита за нищожен.

Отстранените оференти могат да получат допълнителни сведения относно
основанията за отхвърляне на офертата им при представяне на молба в писмен вид,
изпратена с писмо, по факс или по електронна поща. Единствено оферентите,
представили допустима оферта, могат да получат сведения относно особеностите и
относителните предимства на избраната оферта, както и името на оферента, на когото
е възложена поръчката. За допустими се считат офертите на оференти, които не са
отстранени и отговарят на критериите за подбор. Въпреки това не е необходимо да се
оповестяват данни, чието огласяване би възпрепятствало прилагането на закона, би
било в разрез с обществения интерес, би нанесло щети на законните стопански
интереси на публични или частни предприятия, или би нарушило лоялната
конкуренция между тези предприятия.

9. СПИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

При необходимост, след оповестяване на резултатите и преди подписване на
договора Европейският парламент може да отложи подписването на договора с цел
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допълнителна проверка, ако исканията или забележките на отхвърлените или
ощетени оференти или всякаква друга получена целесъобразна информация
оправдават това. Въпросните молби, забележки или сведения трябва да бъдат
получени в рамките на 14 календарни дни, считано от деня след едновременното
оповестяване на решенията за отхвърляне и възлагане, или по целесъобразност след
публикуването на обявление за възлагане на поръчка. В случай на временно спиране
всички оференти се уведомяват в рамките на три работни дни след решението за
спиране.

След приключване на допълнителната проверка, произтичаща от спирането на
процедурата, Европейският парламент може да потвърди решението си за възлагане,
да го измени, или при необходимост да отмени процедурата. Новото решение се
мотивира и съобщава в писмен вид на всички конкуриращи се оференти.


