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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: 92-00-1736 от дата 04/04/2012

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 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
дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на 

проект "Вяра в Несебър", включващо организация на 2бр. 

конференции,  изработка на 20бр. стикери за оборудването, 6бр. 

публикации, 1бр. билборд, 1бр. постоянна табела, 400бр. дипляни, 

1бр. банер и 2бр. ТВ репортажи 

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 22120000

Доп. предмети 22140000

22000000

УНП: 7339b8f6-3937-42d0-b708-32eff8fdbe98 1



Партида: 00126 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
организация на 2бр. конференции (встъпителна и заключителна),  

изработка на 20бр. стикери за оборудването(съгл. насоките), 6бр. 

публикации (съгл. Насоките), 1бр. билборд (размер:ш-2.50м., в-

1.20м., метални рамки:профилна шевна тръба 20/40мм. за външните 

рамки и 20/20мм. за вътрешни спънки, изпълнение: заваръчни 

шевове, покритие грунд и сребърен феролит, пано: винилово платно 

опънати на рамките посредством крепежи, метални тръби), 1бр. 

постоянна табела (ш-1.50м. в-1.20м. метални рамки: профилна 

шевна тръба 20/40мм за външните рамки и 20/20мм за вътрешни 

спънки, изпълнение: заваръчни шевове, покритие грунд и сребърен 

перолит, пано:винилово платно, опънати на рамките посредством 

крепежи, метални тръби), 400бр. дипляни (формат А3 в сгънат вид, 

сгъната на 3 гънки, пълноцветен печат 4х4, двустранно хромов мат 

- 175гр.), 1бр. банер (2м. х 0.7м. винилово платно) и 2бр. ТВ 

репортажи -за проекта (съгл. насоките)

Прогнозна стойност

(в цифри): 6800   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

Преди изработката на всички дейности и материали изпълнителят се 

задължава да представя на възложителя електронен вариант на 

проектите, които подлежат на съгласуване и одобрение преди 

започване на изработката.

1. Офертата трябва да съдържа:

     1.1. данни за лицето, което прави предложението;

     1.2. предложение за изпълнение на изискванията на 

възложителя, посочени в настоящата покана - свободен текст 

     1.3. ценово предложение - съгласно посочените  количества с 

посочени единични цени  и обща сума на видовете дейности и 

материали;

     1.4. срок на валидност на предложението;

     1.5. 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.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 11/04/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
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Допълнителна информация

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

на посочения интернет адрес или друго:

Mясто и срок за представяне на предложението : Предложението на 

участника се представя в запечатан плик лично или от упълномощен 

представител в Община Несебър, гр. Несебър, ул."Еделвайс" № 10 - 

Център за административно информационно обслужване №1, гише №1. 

Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, 

факс и електронен адрес, предмета на поръчката. Срокът за 

валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90 календарни 

дни.

Дейностите се осъществяват с финансовата подкрепа на ОПРР 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР по договор №BG161PO001/3.1-

03/2010/003 по проект "Вяра в Несебър"

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 11/04/2012 дд/мм/гггг
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