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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

В изпълнение на приложимите мерки за информация и публичност по проект 

„Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на 

възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“, финансиран чрез 

Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., 

включващи запознаване на всички заинтересовани страни и широката общественост с 

реализираните достижения в рамките на проекта и с възможностите, които Норвежкият 

финансов механизъм 2014-2021 предлага, повишаване на обществената информираност 

и запознаване на широката общественост с приноса и ролята на донорите, осигуряване 

на прозрачност и легитимност, Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) отправя покана до всички 

заинтересовани лица за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по 

реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки чрез директно възлагане  с 

предмет: „Изработване, дизайн и техническа поддръжка на специализирана 

уебстраница (подстраница) на български и английски език към официалната 

интернет страница на КПКОНПИ във връзка с изпълнението на проект 

„Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на 

възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“, по Програма 

„Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021“. 

 

1. Предмет на поръчката: Обществената поръчка се възлага с цел избор на 

изпълнител, който да изработи и да осигури поддръжка на специализирана уебстраница 

(подстраница) на български и английски език към официалната интернет страница на 

КПКОНПИ във връзка с изпълнението на проект „Укрепване на капацитета на 

компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на 

активи от престъпна дейност“, финансиран по Програма „Вътрешни работи“ по 

Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. 

Подстраницата следва да бъде достъпна за широката общественост чрез директен 

линк от официалната интернет страница на КПКОНПИ (http://www.caciaf.bg). Основната 

цел е предоставяне на актуална информация за изпълнението на проекта и 

популяризиране на източниците на финансиране. Следва да съществува възможност за 

актуализиране на информацията на български и на английски език. На подстраницата ще 

се публикува информация за проекта, неговите цели, напредък, постижения и резултати, 

сътрудничество с държавите-донори, снимки, видео, информация за контакт и описание 

на програмата и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. 

2. Място за изпълнение на поръчката: Република България, гр. София, пл. 

„Света Неделя“ № 6. 

3. Срок: Срокът за проектиране, изработване и внедряване на 

специализираната уебстраница (подстраница) и обучение е до 3 месеца, а за поддръжката 

– до 22.07.2023 г. или в зависимост от срока на проекта, ако същият бъде удължен. 

4. Източник на финансиране: Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия 

финансов механизъм 2014-2021. 

5. Прогнозна стойност: Максималният финансов ресурс на възложителя за 

изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка е в размер на 3 125.00 лв. 
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(три хиляди сто двадесет и пет лева) без ДДС или 3 750.00 лв. (три хиляди седемстотин и 

петдесет лева)  с ДДС. 

6. Начин на плащане – Плащането ще се извърши по банков път, по 

представена от изпълнителя банкова сметка, съгласно условията в проекта на договор 

(Приложение № 1). Изпълнителят е длъжен да издава фактури на възложителя в 

български лева. Във всяка фактура следва изрично да е упоменато, че разходът е във 

връзка с изпълнението на проекта. 

7. Критерий за възлагане - най-ниска цена. 

 Възложителят ще определи за изпълнител участникът, предложил най-ниска цена 

за изпълнение на услугата, с който ще бъде сключен писмен договор (по образец – 

Приложение №1). 

8. Изисквания, на които следва да отговаря специализирана уебстраница 

(подстраница) – съгласно приложената техническа спецификация (Приложение №2) 

9. Подаване на офертите: Офертите следва да бъдат изготвени по 

приложения образец (Приложение №3), при спазване на изискванията и условията на 

настоящата покана и техническата спецификация и трябва да съдържат: 

9.1. Данни за лицето, което прави предложението, адрес за кореспонденция, 

телефон и електронен адрес; 

9.2. Предложение за изпълнение на поръчката, включително срок за 

изпълнение; 

9.3. Срок на валидност на офертата; 

9.4. Предлагана цена – без и с ДДС, в български лева и закръглена до втория 

знак след десетичната запетая. 

Цената следва да включва всички разходи за изпълнението на оферираните 

дейности. 

10. Срок на валидност на офертата: не по-малък от 90 (деветдесет) 

календарни дни, считано от датата на представяне на офертата. 

11. Срок за получаване на оферти – до 05.08.2021 г., включително. 

12. Място на получаване на оферти: Комисия за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, гр. София, пл. „Света 

Неделя“ № 6, лично или чрез представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга 

или електронно на следния електронен адрес: m.lambreva@caciaf.bg. 

 

Участникът, определен за изпълнител, ще бъде уведомен и поканен за сключване на 

договор. 

 

 

 

 

 

 


