
Партида: 01474 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

А О П 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

е-глаП: гор(5>аор.Ьд , е-гор(ааор.рд 
интернет адрес: ИКр://уууууу.аор.Ьа 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 01474 
Поделение: 
Изходят номер: КИ-П-15-3544 от дата 21/03/2015 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия 
Адрес 
ул. Врабча № 1 
Град Пощенски код Страна 
София 1000 Република 

България 
Място/места за контакт Телефон 

02 8 0 0 4 5 2 2 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Татяна Кирякова 
Е-таП Факс 
г,. к1гуакоуа@сотс1о5 . Ьд 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
юии.сотйоз.Ьд 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
пт̂ г_р: //ито . сотйоз . Ъд/ргоГ11-па-кир^асЪа/оЪ5пг_е5т^еп1-рогасЬ.кл_-
Vа21адап^-сЬ^е2-риЬ1^с^1па-рокапа -р0-20р 

РАЗДЕЛ II 
Обект на поръчката 
I ] Строителство П Доставки ИЗ Услуги 

Кратко описание 
Изработване на документален филм, свързан с дейността на 
Държавна сигурност, разузнавателните служби на БНА и влиянието 
им върху политическите процеси в страната и върху съдбите на 
хората преди и след 1 9 8 9 г., размножаването му в 500 броя на 
Матричен диск (0\Ш - КОМ), който диск е окомплектован с 
пълноцветни картонени обложки, както и изработване и отпечатване 
на плакат за филма. 

УНП: 08с1е43с8-9Яе-4еЬ2-Ь0Ь6-0104е5377<к2 I 



Партида: 01474 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4 | 

Общ терминологичен речник (СРУ) 
Осн. код Дон. код (когато е приложимо) 

Осн. предмет 92100000 

РАЗДЕЛ III 

Количество или обем (Когато е приложимо) 
Максималната допустима стойност на поръчката - 62 000.00 
(шестдесет и две хиляди) лева без ДДС, източник на финансиране -
планирани бюджетни средства. 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 62000 Валута: ВС1М 

Място на извършване 
гр. София код N 0 7 5 : 

В0411 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА 
1. Да бъде представен съгласно изискванията на чл. 56, ал.1 т.1 
от ЗОП (идентификация на участника по Закона за търговския 
регистър, Булстат и/или друга идентифицираща форма в 
съответствие със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен). В случай, че участникът е обединение, 
което не е юридическо лице, следва да отговаря и на изискванията 
на чл. 56, ал. 1, т.2 и ал.3 от ЗОП. 
2. Да е вписан в Единния публичен регистър на Изпълнителната 
агенция „Национален филмов център" по чл. 19, ал. 1 от Закона за 
филмовата индустрия. 
3. Да има реализирани най-малко три игрални или документални 
филма. 
4 . Да разполага със специализиран екип от професионалисти 
(собствен или нает), които да са в състояние да реализират 
поръчката: 
4.1. режисьор, реализирал най-малко 3 документални или игрални 
филма; 
4.2.сценарист, подготвил и реализирал като филмов продукт най-
малко 3 документални или игрални филма. 
5. Да разполага със собствено или наето техническо оборудване 
(камери, звук, осветление и др.) за периода на изпълнение на 
поръчката. 
ИЗИСКВАНЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата, подписан от участника - поставя се в началото на 
офертата. 
2. Оферта, попълнена по образец № 1. 
3. Представяне на участника, което включва посочване на единен 
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, 
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата - по Образец № 2; (В случай, че 
участникът е обединение, образец №2 се представя от обединението 
като цяло и от всеки от участниците в обединението поотделно.) 
4. Документ удостоверяващ вписването на участника в Единния 
публичен регистър на Изпълнителната агенция „Национален филмов 
център" по чл. 19, ал. 1 от Закона за филмовата индустрия. 

УНП: 08ас43с8-9(5е-4еЬ:-Ь0Ь6-0104еН77ае2 



Партида: 01474 ПУБЛИЧНА ПОКАПА (версия 4) 

5. Списък-декларация на услугите - реализирани игрални или 
документални филми. 
6. Творчески автобиографии на специализирания екип (режисьор и 
сценарист), подписани от лицата със съдържание относно: диплома, 
документи за придобита квалификация, професионален опит. 
7. Описание на техническо оборудване (камери, звук, осветление и 
др.) необходимо за изпълнение на поръчката и доказателства за 
ангажирането им за периода на изпълнение на поръчката, ако е 
наето. 
8. „Предложение за изпълнение на поръчката" попълнено по Образец 
№ 3, с приложени: 
8.1. Анотация на сценария за документален филм; 
8.2. Синопсис на сценария; 
8.3. Режисьорска експликация към сценария; 
8.4. Характеристика на основните персонажи; 
8.5. Работен сценарий; 
8.б.Календарен план за реализация на документалния филм. 
9. Ценова оферта - „Предлагана цена", попълнена по образец 
Приложение № 4 

Критерий за възлагане 

П най-ниска цена ИЗ икономически най-изгодна оферта 

Показатели за оценка на офертите 
Комплексната оценка се формира като сбор от два основни 
показателя и е с максимална стойност 100 точки: (КО) = П 
+ Ц 
1.Показател за оценка на сценария (П) - максимален брой точки 70 
2.Показател за оценка на предложената цена (Ц) - максимален 
брой точки - 30 

Срок за получаване на офертите 
Дата: 21/04/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00 

Европейско финансиране Да • Не К1 

Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
Указанията за участие и изискванията за изпълнение на поръчката 
са посочени в документацията заучастие, която може да бъде 
намерена на интернет адреса, посочен по-горе в настоящата покана 
с идентификационен № 20150321-ПП-01. 
Офертите ще се отворят на 23.04.2015 г. от 10:00 часа в сградата 
на КРДОПБГДСРСБНА, гр. София, ул. „Врабча" № 1. Отварянето на 
офертата е публично и на него могат присъстват участниците в 
обществената поръчка или техни упълномощени представители, както 
и представители на средствата за масово осведомяване и други 
лица при спазване на режима за достъп да сградата на 
КРДОПБГДСРСБНА. 

УНП: 08де43с8-9(5е-4еЬ2-Ь0Ь6-0|04е5377с!е2 



Партида: 01474 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

РАЗДЕЛ IV 
Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 21/04/2015 дд/мм/пп 

УНП: 08<1е43с8-915е-4еЬ2-Ь0Ь6-0104е5377с)е2 4 


