ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на документации за избор на изпълнители на дейностите по реда на
Закона за обществените поръчки”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Комисия за защита на личните данни, бул. "Акад. Иван Евстратиев Гешов" № 15, За:
Николай Желязков, България 1431, София, Тел.: 003592 9153595; 003592 9153561,
E-mail: nzhelyazkov@cpdp.bg, Факс: 003592 9153525
Място/места за контакт: Комисия за защита на личните данни
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cpdp.bg.
Адрес на профила на купувача: http://cpdp.bg/?p=news&aid=6.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Изготвяне на документации за избор на изпълнители на дейностите по реда на ЗОП”
по Проект с регистрационен № А12-11-9/06.02.2013 г., бюджетна линия
BG051PO002/12/1.1-05 „Подобряване на управлението, организацията и функциите на
Комисия за защита на личните данни, чрез провеждане на функционален анализ”,
съгласно Договор сключен между Министерството на финансите, Управляващ орган на
Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) - Дирекция „Оперативна
програма „Административен капацитет”” и Комисията за защита на личните данни за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проекта по
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос I „Добро управление”,
подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
79131000
Описание:
Услуги по подготовка и изготвяне на документи
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Изпълнителя трябва да разработи документации за възлагане на 2 (две) обществени
поръчки, както следва: 1. „Извършване на функционален анализ на администрацията на
КЗЛД” - услуга - открита процедура по чл. 16, ал. 4 от ЗОП. Прогнозна стойност 165
800,00 лева с ДДС; 2. „Предоставяне на услуги по логистично осигуряване на събития и
изработване и доставка на материали за обучения, информация и публичност” с две
обособени позиции - услуга и доставка - чрез публична покана по чл. 14, ал. 4, т. 2, при
условията и реда на Глава осма „а” от ЗОП. Всеки от кандидатите може да подаде
оферта, както за цялостното изпълнение на тази поръчка, така и за изпълнението на
само една от обособените й позиции. Прогнозна стойност за двете обособени позиции
15 660,60 лева с ДДС. • Обособена позиция 1 - „Логистично осигуряване на събития и

изработване и доставка на материали за обучения” . Прогнозна стойност - 8 292,60 лева
с ДДС, • Обособена позиция 2 - „Информация и публичност”. Прогнозна стойност - 7
368,00 лева с ДДС.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
12000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, бул."Акад. Иван Евстратиев
Гешов" № 15
NUTS:
BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Кандидатите за изпълнението на поръчката, следва да разполагат с екип от
специалисти, като един от експертите трябва да притежава висше юридическо
образование, удостоверение за юридическа правоспособност, минимум пет години общ
професионален опит, минимум три години опит в разработването на документации за
обществени поръчки, включително по проекти, финансирани по европейски или
международни програми. Кандидатът за последните три години (2010 г., 2011 г. и
2012 г.), следва да е изпълнил най-малко три договора, както и да има реализиран
оборот от услуги, сходни с предмета на обществената поръчка за трите приключили
финансови години в размер не по-малко от 25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лева с
ДДС. Под сходни услуги следва да се разбира разработване на документации, съгласно
изискванията на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове, по проекти финансирани
по европейски или международни програми. Срокът за изработване и предаване на
Възложителя на всички документи е не по рано от 10 календарни дни и не по късно от
30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на
поръчката. Срокът за даване на разяснения и становища на Възложителя в случай на
обжалване на изготвена документация, от страна на участници пред КЗК и/или ВАС - в
законоустановения срок за даване на становища от страна на Възложителя. Срокът за
даване на разяснения във връзка с постъпили при Възложителя искания за разяснения
относно изработената документация и провеждането на обществената поръчка – в 4
дневен срок от постъпването на питането, съгласно чл. 29 от Закона за обществените
поръчки.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
07/03/2013 17:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
На интернет сайта на КЗЛД са публикувани Изисквания на възложителя с приложения:
1. Приложение№ 1 - „Списък на изпълнените договори с предмет сходен на настоящата
поръчка за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.)” (образец);
2. Приложение № 2 - „Списък на експертите, които ще участват в изпълнението на
предмета на обществената поръчка” (образец); 3. Приложение № 3 - Декларация за
отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП (образец). Условие за
сключване на договор е определеният за изпълнител да представи документи, издадени
от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
т. 1 от Закона за обществените поръчки.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
07/03/2013

