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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: 92-00-0226 от дата 15/01/2013
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 РБългария
Място/места за контакт Телефон
Отдел "УПЕФ" 0554 29339
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Красимира Николова
E-mail Факс
opnesebar@abv.bg 0554 29339
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

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

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
изработка и разпространение на рекламни материали, организиране 
на събития в района на туристическите атракции и др.: 
специализирани брошури, публикации в печатни медии; участие в 
туристическа борса в страната; изработване на рекламен филм; 
организиране на промоционално представяне по проект "Вяра в 
Несебър" финансиран по оперативна програма "Регионално развитие"
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 22000000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
1.изработка и доставка на специализирана брошура/22стр., цветен 
4+4,три езичен:БГ,англ. и гръцки -вкл.предпечат, текстове и 
снимки/ - 5000бр.; 
2.публикации в национални печтни медии-4бр.;
3. публикации в туристически списания-4бр.;
4.учасвтие в туристическа борса в страната: проучване, 
подготовка за участие, участие в една туристическа борса в 
страната. разпространение на рекламни материали с цел 
популяризиране на туристическите атракции-1бр. вкл.
4.1 такса за разполагане на  щанд дни
4.2 раззходи за персонал /2 човека по 5 дни/
4.3. изработване и монтаж на щанд
4.4. изработване на рекламни материали за разпространеие на 
борсата -тираж 500бр.
5. изработване на рекламен филм презентация-1бр. вкл.
5.1. изработване на сценарий
5.2. снимачен хонорар - 5 дни от снимачен екип от 3-ма души
5.3.монтаж и миксиране
5.4. анимиране и компютърна пост продукция
5.5. изработване на 500бр. DVD копия, с цветна обложка и 
пластмасова кутия
6. откриване. организиране на промоционално представяне за 
представителите на туристическата индустрия /туроператори, спец 
медии, НПО и др./ - 1бр. вкл.
6.1. покаани и рекламни материали за 75 участници
6.2. лекторски хонорар
6.3. празничен концерт
6.4. кетъринг и кафе паузи 75 участници
Прогнозна стойност
(в цифри): 64600   Валута: BGN
Място на извършване
гр. Несебър код NUTS:  

BG341
Изисквания за изпълнение на поръчката
Дейностите и материалите предмет на процедурата следва да се
изработят и организират съгл. насоки за осъществяване на мерки
за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР 2007 2013г.
публикувани на сайта на програмата - http//www.bgregio.eu
Участниците следва да отговарят на следните условия:
I. Икономически и финансови изисквания към участниците:
1. Да е реализирал общ размер на приходите за последните три 
финансови години в размер не по-малко от 85000лв.
2. да има оборот от услуги сходни с предмета на поръчката /под 
сходни услуги да се разбират: пиар услуги,информираност и 
публичност, изработване на проекти за рекламни материали, 
организиране и провеждане на медийни мероприятия, печатно 
оформяне и издаване на печатни материали / общо за последните 
три приключили финансови години не по-малко от 65000лв.
3.участникът следва да представи в оригинал удостоверение от 
банка за достъп до собствени финаансови ресурси и/или кредитна 
линия в неусвоен раззмер минимум 20 000лв. /двадесет хиляди 
лева/, катоудостоверението следва да  бъде издадено не по-рано 
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от 30дни преди подаване на офертата
         II. Изисквания за техническите възможности и/или 
квалификация към участниците:
1. да разполага със следните ЕКСПЕРТИ: НА ТРУДОВ ИЛИ ГРАЖДАНСКИ 
ДОГОВОР- един ръководител на изпълнението с завършено 
образование - степен магистър, със специалност в областта на 
"Маркетинг" или маркетингови специалисти или еквивалентна за 
чуждестранните участници, с мин. 5 г. опит, от които мин. 3 г. в 
областта на изпълнението на мерки по информация и публичност в 
подготовката и печата на рекламно-информационни материали и един 
координатор - с завършено образование - степен магистър, със 
специалност в областта на "управление на туризъма" или 
еквивалент за чуждестранните участници, с мин.3 г. професионален 
опит  на трудов договор или граждански договор; за доказване на 
опита следва да се представят Автобиография, диплома за 
завършено образование, трудови книжки, удостоверения за 
квалификация, препоръки и др.
2.участникът да е изпълнил мин. 3 договора със сходен предмет и 
като доказателство да престави референции за добро изпълнение  
към тях.
3. участникът да представи списък с оборудването с което 
раполага за изпълнение на предмета на поръчката
III. Всяка оферта трябва да съдържа:
1. Данни за лицето, което прави предложението.
2. Удостоверение за актуално състояние или единен 
идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за 
регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му 
законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от 
документ за самоличност;
3. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на 
участника;
4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация 
на участника;
5. Техническо предложение, което да включва:
- срок за изпълнение на всяко перо по отделно /общо 6 на брой/ , 
посочен в календарни дни;
- срок за отложено плащане в календарни дни
6. Ценово предложение, което да включва цени за всяко перо по 
отделно с единична цена и  обща цена;
7. Срок на валидност на предложението.
Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите
Оценяването на офертите се извършва по критерий за „Икономически 
най-изгодна оферта”, при следните показатели, относителната им 
тежест в  комплексната оценка и методика за оценка.
При оценката за предложенията първо се разглежда техническата 
част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват, 
както следва:
КО =  ТО  +  ФО 
където: 
КО е комплексната оценка на предложението;
ТО е техническата оценка на предложението с тежест 40%;
ФО е финансовата оценка на предложението с тежест 60%.
І. Техническа оценка на предложението - ТО – максимален брой 
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точки – 40 т. 
Оценяването по показателя „Техническа оценка” се извършва по 
формулата:
ТО =  ТО1  +  ТО2, където:
1.ТО1 – срок за изпълнение по видове дейности – тежест 20%
                  ТО1 = (Ср.мин./Ср.уч.) х 20
-Ср.мин. е минималният срок за изпълнение по видове дейности, 
предложен от участник, изчислен като средно – аритметична 
стойност между предложените срокове за изпълнение на отделните 
видове дейности
-Ср.уч. е срок за изпълнение по видове дейности, предложен от 
оценявания участник, изчислен като средно – аритметична стойност 
между предложените срокове за изпълнение на отделните видове 
дейности 
2.ТО2 – срок за отложено плащане – тежест 20%
                  ТО2 = (Ср.уч./Ср.макс.) х 20
-Ср.макс. е максималният срок за отложено плащане, предложен от 
участник
-Ср.уч. е срок за отложено плащане, предложен от оценявания 
участник

ІІ. Финансова оценка на предложението – ФО – максимален брой 
точки – 60 т.
Финансова оценка на предложението се определя въз основа на 
предложената от участника в процедурата цена. 
Финансова оценка на предложението се определя по формулата:
ФО = ( Цмин. / Цуч. ) х 60
- Цмин е най-ниска цена, предложена от участник;
- Цуч.  е предлагана цена от проверявания участник.
Срок за получаване на офертите
Дата: 22/01/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 22/01/2013 дд/мм/гггг
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