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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00126

Поделение: ________

Изходящ номер: 92-00-2724 от дата 19/06/2012

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Несебър

Адрес
ул."Еделвайс"№10

Град Пощенски код Страна
Несебър 8230 България

Място/места за контакт Телефон
отдел"Правно обслужване" 0554 29362

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Митошка Великова

E-mail Факс
opnessebar@abv.bg 0554 29362

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.nesebarinfo.com/

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Изработка на печатни изделия за нуждите на община Несебър, както 

следва:1.Печатно многоцветно издание /книга/, тираж 3000бр., 100 

страници, формат А-4

1.1.Материали:

- Корица – 350 гр.картон, селективен лак, ламинат

- Вътрешни страници – 150 гр.хартия, мат

- захващане на страници – лепене на биндер

- печат CMIK

2.Изработка на хартиени чанти с еднакво двустранно многоцветно 
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изображение от двете страни и 2 дръжки - тираж 3000бр., размер 

400Х320Х120мм

2.1.Материали:

- 200 гр.картон, ламинат, мат

- дръжки – къс РР шнур

- печат CMIK

3.Изработка на дипляна, тип „хармоника”, тираж 3000бр., 

размер1800Х150мм, 25 бига, 24 лицеви страни, двустранен многоцветен 

печат

3.1.Материали

- 300гр.картон

- лак на лицевата част

- печат CMIK

4.Изработка на разделител за книги – тираж 3000бр., двустранен 

многоцветен печат, размер 60Х200мм

4.1.Материали

- 300гр.картон

- лак на лицевата част

- печат CMIK

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 22100000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
общо тираж за всички изделия 12 000 бройки

Прогнозна стойност

(в цифри): 60000   Валута: BGN

Място на извършване

община Несебър код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Авторски текст и авторски снимки ще бъдат предоставени от община 

Несебър.Проектът за изработка следва да бъде безплатен от фирмата 

изпълнител.Участика следва да посочи ед.ц. за отпечанване с 

използваните от тях материали./Приложение №1-ценова оферта/

Офертата следва да съдържа данни за лицето,което прави 

предложението /в свободен текст/, копие от Булстата, ценово 

предложение изготвено по образец.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 27/06/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
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Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

Офертата се представя в непрозрачен плик и се входира в община 

Несебър в ЦАИО №1,гише№1.На плика се изписват наименованието на 

процедурата, адрес,телефон и факс за обратна връзка.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 27/06/2012 дд/мм/гггг
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