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Изх. № 1587#1 от 26.02.2014 год.
ДО
Кандидатите за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
мерки за публичност и информация на дейности по проект “Clean Access in
Calarasi- Silistra cross- border area” – CleeA /Чист достъп в трансгранична зона
Кълъраш- Силистра/, 2(3i)-1.1-7,MIS-ETC code118”
ОТНОСНО: Запитване от кандидат с Вх. № 1587 от 25.02.2014 г. по
документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение
на мерки за публичност и информация на дейности по проект “Clean Access
in Calarasi- Silistra cross- border area” – CleeA /Чист достъп в трансгранична
зона Кълъраш- Силистра/, 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code118”

Въпрос: 1 Къде и как да се излъчат – TV анонс и реклама 14 бр. съгласно
т.1.2.4 МЕДИЙНА КАМПАНИЯ.
Отговор: В националните радия и телевизии.
Въпрос: 2 т.4.1 Документацията не се закупува, а в т.6.1 пише: Участниците,
които не са закупили настоящата документация не могат да участват в
процедурата.
Отговор: Допусната е техническа грешка в т.6.1, моля да се счита за
правилно, че документация не се закупува.
Въпрос: 3 т.7.5 Оценка на офертите по Технически показатели /ТП/ не са
разяснени разбираемо /ст.45/.
КО = (ТП х 70%) +(ПЦ х 30%) – ясно
ТП = ТП1 х 20% +ТП2 х 20% + ТП3 х 20% + ТП4 х 20% + ТП5 х 20% - това не е
ясно
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Отговор: Показателят Технически показатели (ТП) представлява сбор от
сроковете за изпълнение на отделните задачи, предвидени за изпълнение,
съгласно техническата спецификация, а именно:
- ТП1 – “Срок за организиране и провеждане на мерки за
разпространение на информация и публичност”;
- ТП2 – „Срок за подготовка и изготвяне на пропорционални материали
по проект "Чист достъп в трансгранична зона Кълъръш - Силистра /2(3i) -1.1
- 7, MIS - ETC code 118";
- ТП3 „Срок за организиране и провеждане на информационно събитие
"Ден на Зелен Дунав”;
- ТП4 „Срок за подготовка и провеждане на медийна кампания";
- ТП5 „Срок за създаване на уеб страница на проекта".
За да се получи максималният брой точки, съгласно методиката (100
точки), от сбора на всички подпоказатели (от ТП1 до ТП5), за всеки един от
тях е посочена относителната тежест, която заемат в общия показател Технически показатели, като тази относителна тежест посочва и
максималният брой точки в рамките на общия показател. В настоящия
случай относителната тежест на всички подпоказатели е равна (20%), а
максималният брой точки в рамките на общия показател, сътветно - 20
точки.
Формулата: ТП = ТП1 х 20% +ТП2 х 20% + ТП3 х 20% + ТП4 х 20% + ТП5
х 20% изчислява общия брой точки, който получава конкретния участник за
показателя Технически показатели (ТП), който може да бъде най-много 100
точки.
А вече показателят Технически показатели (ТП) има относителна
тежест в цялата комплексна оценка 70%.
.
Въпрос: 4 Заснемане, монтаж и обработка на три видеоматериала. Каква е
темата (насоката) на сценария.
Отговор: Темата на сценария е обвързана с добри практики за екологичен
транспорт демонстрирани по време на проекта.
Въпрос: 5 Създаване на интернет страница на проекта:
5.1 Какъв ще е домейна (eu, bg, com)
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Отговор: С приоритет ще е bg.
5.2 Какъв ще е хостинга на сайта. Собствен (на Общината) или платен (друг
доставчик).
Отговор: Платен на друг доставчик.
5.3 Времето на поддръжка на сайта.
Отговор: 5 години.

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално
Развитие

3

