
ОБЯВА

На основание Заповед № Р-ФХ-196/23.05.2017г.на Ректора 

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН  И  МЕТАЛУРГИЧЕН  УНИВЕСИТЕТ  –  София,  бул.
“Св. Климент Охридски” 8, ЕИК 000670673, провежда обществена поръчка при условията
на чл. 20 ал.4 т.3 от ЗОП – директно възлагане с предмет “Изработване на видеоклип за
популяризиране на науката”

1.Обществената  поръчка  е  в  изпълнение  на  ПРОЕКТ  BG05M2OP001-2.009-0015:
ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА  ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В
ОБЛАСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ,  ПРИРОДНИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ НАУКИ с
бенефициент ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ.

2. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е до 2916 лв. без ДДС

3. Място и срок за изпълнение на ОП: ХТМУ, гр. София, срок до февруари 2018 г.

4. Подробно описание на техническите изисквания за изпълнение на обществената
поръчка:

4.1. Изработване на сценарий, заснемане и монтаж на видеоклип

4.2. Продължителност на видеоклипа:  4-6 минути.

4.3. Видеоклипът да е във формат, който позволява разпространение във facebook,
youtube, vbox7.

4.4. Съдържание на видеоклип: интервюта с млади учени от ХТМУ (минимум 5 ),
интервюта  с  представители  от  индустрията  партньори  на  ХТМУ (минимум 2),  кадри  с
научна апаратура и научни резултати на учени от ХТМУ, част за информиране и публичност
съгласно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за
информация и комуникация 2014-2020. В началото и в края на клипа да се изпише и озвучи
текст,  обясняващ,  че  клипът  е  заснет  с  финансиране  от  Европейския  социален  фонд.
Визията трябва да съдържа лого на ЕС, упоменаване на ЕС, упоменаване на ЕСФ, общото
лого  на  програмата  “Наука  и  образование  за  интелегинтен  растеж”,  наименованието  и
номера на проекта. Минимално време на излъчване на заставките е 5 сек.

4.5. Поради спецификата на съдържанието на видеоклипа, което трябва да отразява
специализираните научни области на изследванията в ХТМУ, както и за професионалното
му  изпълнение  и  осигуряване  на  коректността  на  съдържанието,  изпълнителят  е
необходимо да наеме за своя сметка консултант - експерт от областта на техническите науки
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с  опит  в  научно-изследователските  области  на  ХТМУ  и  преподавателски  опит  в
професионалните направления на ХТМУ. Експертът подпомага изпълнителя в изработване
на сценарий, осъществяване на контакти с младите учени от ХТМУ и с представители на
индустрията. 

5.  Изпълнителят предлага сценарий на видеоклип,  който се одобрява от екипа на
изпълнение на проекта. Срок за подготовка и представяне на сценария: до октомври 2017г..
Заснемане,  монтаж  и  финализиране  на  клипа:  до  15  януари  2018г.,  разпространение  в
социалните мрежи: до 30.01.2017г.  

Командировките до предприятия в страната (максимум две) за заснемане на интервю
с представители от индустрията са за сметка на изпълнителя.

6. Критерий за оценка на оферти – най-ниска предложена цена.

           7. Срок за валидност на офертите: 30 (тридесет) календарни дни.

 8. Условия и начин на плащане:

Заплащането на  стойността  на  услугата  се  извършва в  срок до 15 (петнадесет)
работни дни след представяне на следните документи:

- предавателно-приемателен и констативен протокол, подписан от представители на
Изпълнителя и Възложителя; 

- надлежно попълнена оригинална фактура. 

8. Квалификационни изисквания към участниците:

Специфичен опит в областта на рекламата и промотиране на стоки и услуги. Доказва
се с описание на дейността на фирмата.

Във връзка с изложеното и при желание от Ваша страна да участвате в обществената
поръчка,  моля,  в  срок  до  15  часа  на  20.06.2017  г.  да  представите  оферта  в  запечатана
опаковка в ХТМУ с адрес: София, бул. Климент Охридски 8, Сграда А – Ректорат, ет.2, стая
228.

Върху  опаковката  участникът  посочва  пощенски  и  електронен  адреси  за
кореспонденция, телефонен номер и наименование на предмета на поръчката.
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Възложителят не приема за участие в поръчката и връща незабавно на участниците
оферти,  които  са  представени  след  изтичане  на  крайния  срок  за  получаване  или  в
незапечатана или скъсана опаковка.

Само избрания изпълнител ще бъде уведомен на електронния адрес, който е посочен
за обратна връзка.

Съобщението е публикувано в профила на купувача на ХТМУ/обяви по чл. 20, ал. 4,
т.3 на ЗОП.

Лица за контакти: Андриана Сурлева 0899210061, Иван Иванов 028163107

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Представяне на участника – Приложение № 1

2. Ценово предложение – Приложение № 2

3.  Декларация  за  липса  на  обстоятелствата  по  чл.  54  ал.1  от  ЗОП  –
Приложение № 3

4. Проект на договор – Приложение № 4
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