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I. II. IV.

BG-Велико Търново: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт

Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова, Република България 5000,

Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; Отдел Обществени поръчки, стая 317, стая 318

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/369.

I.1)

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за

участие:

Община Велико Търново, пл. Майка България 2, За: Теодора Минкова; Александър Колев,

Република  България  5000,  Велико  Търново,  Тел.:  062619  251;  062619  229,  E-mail:

mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/369.

Община Велико Търново, пл. Майка България 2, За: Теодора Минкова; Александър Колев,

Република  България  5000,  Велико  Търново,  Тел.:  062619  251;  062619  229,  E-mail:

mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/369.

Община  Велико  Търново  „Oбщински  център  за  услуги  и  информация на  граждани”, в

сградата на Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Иво Крумов Лазаров,

Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619108

Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

ОписаниеII.1)

Наименование на поръчката, дадено от възложителяII.1.1)

1)2)3)1)2)3)
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„ ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ: „Културното наследство на град Велико Търново

във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.”, по обособени позиции:

Обособена Позиция №1: „Извършване на публикации, изработка на печатни материали (брошури,

дипляни и картонени папки) и изработка на уеб сайт за нуждите на проект „Културното наследство

на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.“,

съгласно  техническа  спецификация;  Обособена  Позиция  №2:  „  Организиране  на  събития  –

информационни прояви, изработване на рекламен аудио клип, изработване на рекламен видео клип,

извършване  на  рекламна  кампания  в медии  (медиашопинг  и  планиране),  поставяне  на  банери  в

сайтове,  Изработване  на  Банерфикси(Вертикален  транспарант)  и  транспаранти,  организиране  и

провеждане на начална и заключителна пресконференция, изработване на информационни табели

и билбордове за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на

Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.“, съгласно техническа спецификация;

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги

Категория услуги: 13

Място на изпълнение: Територията на Община Велико Търново

Код NUTS: BG321

II.1.2)

Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката

В рамките на проекта се предвижда да бъдат организирани събития /информационни прояви/ ,две

пресконференции, по време на които ще бъдат поставени банери за проекта, ще бъдат изработени

аудио клип и видео клип, както и ще бъдат публикувани дванадесет прессъобщения в регионалните

и  национални  печатни  издания  и  ще  се  извърши  рекламна  кампания  в  медии  излъчване  в

регионални  и  национални  телевизии  и  радиостанции,  с  оглед  информиране  относно  напредъка,

резултатите  и  постиженията  на  проекта.  С  оглед  промотиране  на  социализирания  обект  и

възможностите,  които  предлага  - „открит“  урок  по  история  и  Фестивал  на  ромската  култура  ще

бъдат отпечатани  рекламни  брошури, дипляни  и  папки  . За  нуждите  на  проекта  ще  се  изработят

банерфикс и транспаранти, съласно изискнията на Програма БГ 08, както и ще бъдат предприети

мерки за разпространяване на информацията за проекта и неговото финансиране както в ОЦУИГ в

Община  Велико  Търново,  така  и  на  сайта  на  институцията.  По  време  на  изпълнението  на

строително монтажните работи, ще бъде изработен билборд, който ще се монтира при стартиране

на  СМР-то.  След  приключването  на  СМР-то,  ще  се  изработят два  броя  постоянни  обяснителни

табели. За целите на проекта ще бъде разработена интернет страница /на български и на английски

език/,  на  която  регулярно  ще  бъде  публикувана  информация  за  напредъка  на  проекта.  Всички

дейности предмет на настоящата обществена поръчка ще се изпълняват, съгласно изискванията на

Наръчник за дизайн и комуникация, изискванията по информация и публичност на програма БГ 08

и  съгласно  техническата  спецификация.  На  основание  чл.16г  от  ЗОП  възложителят  обявява,  че

обособена  позиция  №1  от  обществената  поръчка  е  запазена  за  изпълнение  от  специализирани

предприятия или кооперации на хора с увреждания или техни обединения, тъй като обособените в

нея  услуги  са  включени  в  списъка  по  чл.  30 от Закона  за  интеграция  на  хора  с  увреждания.  В

процедурата е допустимо да подават оферти и лица, които не са специализирани предприятия или

кооперации  на  хора  с  увреждания  или  техни  обединения,  но  когато  за  посочената  обособена

позиция  участват  едно  или  повече  специализирани  предприятия  или  кооперации  на  хора  с

увреждания,  които  са  вписани  в  регистър  по  чл.  16г,  ал.  7  от ЗОП,  и/или  техни  обединения,  и

ІІ.1.5)
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офертите  на  тези  лица  отговарят  на  изискванията  на  възложителя,  офертите  на  останалите

участници няма да се разглеждат и оценяват.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22100000, 22462000, 22900000, 79952000, 22120000, 72420000, 72413000, 72400000, 79341000

Описание:

Печатни книги, брошури и диплянки

Рекламни печатни материали

Различни печатни материали

Услуги, свързани с организирането на събития

Публикации

Услуги по интернет разработка

Услуги по уебдизайн

Интернет услуги

Рекламни услуги

ІІ.1.6)

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната

търговска организация

НЕ

ІІ.1.7)

Обособени позиции

ДА

ІІ.1.8)

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

Ще бъдат приемани варианти

НЕ

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)

Общо количество или обем

В рамките на проекта се предвижда да бъдат организирани събития /информационни прояви/ ,две

пресконференции, по време на които ще бъдат поставени банери за проекта, ще бъдат изработени

аудио клип и видео клип, както и ще бъдат публикувани дванадесет прессъобщения в регионалните

и  национални  печатни  издания  и  ще  се  извърши  рекламна  кампания  в  медии  излъчване  в

регионални  и  национални  телевизии  и  радиостанции,  с  оглед  информиране  относно  напредъка,

резултатите  и  постиженията  на  проекта.  С  оглед  промотиране  на  социализирания  обект  и

възможностите,  които  предлага  - „открит“  урок  по  история  и  Фестивал  на  ромската  култура  ще

бъдат отпечатани  рекламни  брошури, дипляни  и  папки  . За  нуждите  на  проекта  ще  се  изработят

банерфикс и транспаранти, съласно изискнията на Програма БГ 08, както и ще бъдат предприети

мерки за разпространяване на информацията за проекта и неговото финансиране както в ОЦУИГ в

Община  Велико  Търново,  така  и  на  сайта  на  институцията.  По  време  на  изпъленението  на

строително монтажните работи, ще бъде изработен билборд, който ще се монтира при стартиране

на  СМР-то.  След  приключването  на  СМР-то,  ще  се  изработят два  броя  постоянни  обяснителни

табели. За целите на проекта ще бъде разработена интернет страница /на български и на английски

език/,  на  която  регулярно  ще  бъде  публикувана  информация  за  напредъка  на  проекта.  Всички

дейности предмет на настоящата обществена поръчка ще се изпълняват, съгласно изискванията на

Наръчник за дизайн и комуникация, изискванията по информация и публичност на програма БГ 08

и съгласно техническата спецификация.

ІІ.2.1)

Прогнозна стойност без ДДС

39238.84 BGN

Опции

НЕ

ІІ.2.2)
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РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаІІ.3)

Завършване

30.04.2017 г. 

Условия, свързани с изпълнението на поръчкатаIII.1)

Изискуеми депозити и гаранции

Съгласно чл.59, ал.2 от ЗОП гаранцията  за  участие  в процедурата  е  както следва: за  позиция 1 –

150.00  лева;  за  позиция  2  –  200.00  лева;,  внесени  по  сметката  на  Община  Велико  Търново  в

Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF.

Гаранцията  за  изпълнение  е  в  размер  на  3  % от  прогнозната  стойност  на  съответната  позиция.

Съгласно чл.60, ал.1 от ЗОП гаранцията за изпълнение и за участие може да бъде представена като

банкова  гаранция - безусловна  и  неотменима, като  срока  на  валидност на  банковата  гаранция за

участие  трябва  да  бъде  не  по-малък  от  100  (сто)  календарни  дни,  считано  от  крайния  срок  за

подаване на оферти, а срока на банковата гаранция за изпълнение, задължително да е с два месеца

по- дълъг от срока за изпълнение на договора. При представяне на банкова гаранция за участие или

банкова  гаранция  за  изпълнение,  участниците  съблюдават  условията  за  тях,  конкретизирани  в

документацията  за  участие.  За  специализираните  предприятия  или  кооперации  на  хора  с

увреждания,  които  участват  в  процедурата,  не  се  изисква  гаранция  за  участие  и  последваща

гаранция  за  изпълнение.  Във  връзка  с  императивните  изисквания  на  чл.  59,  ал.  6  от  ЗОП

Възложителят не изисква представяне на гаранция за участие поради запазване правото на участие

за  специализирани  предприятия  и  кооперации  за  хора  с  увреждания,  участващи  в  настоящата

процедура  за  обособена  позиция  1.  Възложителят  има  право  до  решаване  на  спора  да  задържи

гаранцията  за  участие  на  кандидат  или  участник  в  процедурата  за  възлагане  на  обществената

поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои

гаранцията  за  участие  независимо  от  нейната  форма,  когато  кандидат  или  участник: 1.  оттегли

заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след

изтичането  на  срока  за  получаване  на  офертите;  2.  е  определен  за  изпълнител,  но  не  изпълни

задължението  си  да  сключи  договор  за  обществената  поръчка.  Възложителят  освобождава

гаранциите  за  участие  на: 1.  отстранените  кандидати  или  участници  в срок  5 работни  дни  след

изтичането на  срока  за  обжалване  на решението на  възложителя за  определяне  на  изпълнител; 2.

класираните  на  първо  и  второ  място  участници-  след  сключване  на  договора  за  обществена

поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на  срока за

обжалване  на  решението  за  определяне  на  изпълнител.  При  прекратяване  на  процедурата  за

възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават

в  срок  5  работни  дни  след  изтичане  на  срока  за  обжалване  на  решението  за  прекратяване.

Възложителят  освобождава  гаранциите  по  т.1  и  т.2  без  да  дължи  лихви  за  периода,  през  който

средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.1)

Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите,

които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  ще  заплаща  възнаграждение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при  условия,  предвидени  в

документацията  за  обществената  поръчка  и  при  условията  на  проекта  на  договор.

Възнаграждението се заплаща, в срок съгласно договора по банков път след приемане на услугата с

протокол,  подписан  от  представители  на  двете  страни  и  одобряване  на  оригинална  фактура.  За

извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури.

ІІІ.1.2)
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Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е

обединение на физически и/или юридически лица

При участие на обединение не се изисква създаване на юридическо лице

ІІІ.1.3)

Условия за участиеІІІ.2)

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в

професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Изискуеми док. и информ.: Плик №1-"Документи за подбор":

1. Оферта за участие - Образец 1. 2. Списък на доку-те, съдържащи се в о-та, подписан от

участника. 3. Представяне на участника(обр. №2): 3.1. Посочване на единен идентификационен код

по чл. 23 от Закона за ТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща и-ция в съответствие със закон.

на държавата, в която участникът е установен. 3.2. К-е от док. за самоличност, когато Участникът е

физ. лице. 3.3 В случаите по чл.16г. за обособ. позиция 1, кандидатът или участникът, който е

специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в декларация по

образец №19 номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и

кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или

информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския

съюз. 4. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се

представят: Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което

представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който

се посочва представляващият. /чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП/ 5. Пълномощно на лицето, подписало

офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа

на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на

участника, в оригинал или нотариално заверено копие. 6. Оригинал на банкова гаранция за участие

или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 8. Декларация по чл. 47,

ал. 9 от ЗОП - Образец 3. 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Образец 4. 8 Декларация по чл.

56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец 5; 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител –

Образец 6; 10. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – Образец 7; 11.

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец 8; 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП –

Образец 9; 13.Декларация за наличие/отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с

преференциален данъчен режим, свързани Списък на услугите, които са еднакви или сходни с

предмета на обособената позиция , изпълнени през последните три години, считано от датата на

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства

(съгласно чл. 51, ал.4 от ЗОП) за извършената услуга – Образец 10. Списък на

служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на общ. поръчка (образец

11). Декларация за ангажираност на съответното лице (образец №12) в случаите на чл.51а, от ЗОП

Декларация за наличие/отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец №16; Декларация от

лице, което участва в обединение за обстоятелствата по чл.55, ал. 5 и ал.6 от ЗОП – образец 17

Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – образец №18;

Декларация по чл. 16г, ал. 7 и ал. 10 от ЗОП (образец №19) Плик №2 "Предл. за изпълнение на

п-та": Техн. предложение за изпълнение на поръчката със съдържание , съгласно изискванията на

документацията по образец Плик №3 "Предлагана цена"- Ценово предлож. на участника по

образец. Когато Участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, док., изискуеми съгласно чл.

56, ал. 1, т. 1, б."а" и "б" от ЗОП, се представят за всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението, а

документите, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1, т.1, б."в" от ЗОП, се представят само за участниците,

чрез които обединението доказва съотв. си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП.

Комисията предлага за отстраняване от прцоц. у-ик: - Продължава в раздел VI.3 Доп. информация

ІІІ.2.1)

Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Възложителят не изисква документи и информация за

икономическо и финансово състояние на участниците.

Минимални изисквания: Възложителя не поставя минимални изисквания за икономическо и

финансово състояние на участниците.

ІІІ.2.2)

Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с

предмета на обособената позиция , изпълнени през последните три години, считано от датата на

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства

(съгласно чл. 51, ал.4 от ЗОП) за извършената услуга – Образец 10. 2. Списък на

ІІІ.2.3)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълн. на общ. поръчка - Образец 11, с

посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата,

които отговарят за услугата. Списъкът следва да бъде придружен от Декларация за ангажираност на

съответното лице (Образец 13), в случаите на чл.51а от ЗОП

Минимални изисквания: Мин. Изискв. т.1: В-ки у-ик следва да е изпълнил през п-те 3 години,

считано от датата на подаване на оф-та, най-малко 1 у-га, сходна или еднаква с предмета на обособ.

позиция. Под сходни с предмета на поръчката услуги следва да се разбират: За поз. 1 У-ги по

печатане на брошури и/или дипл. и/или разраб. и/или поддър. на уеб сайт; Участникът следва да е

изпълнил мин.м една у-га по отпечатване на брошури и/или дипляни и/или печатни издания и 1 у-га

по разраб-е и/или поддържане на уеб сайт и/или софтуер. За позиция 2 Услуги по организиране на

публ. събития и рекл. услуги У-кът с-ва да е извършил мин. 1 у-га по отпечатване на рекл.

материали- винили и/или табели и/или билбордове и/или банери и мин. 1 услуга по организиране

на пресконференции с участието на медии и/или орган. на кетъринг. У-кът следва да приложи

д-ства за извършените у-ги, съгласно чл.51, ал. 4 от ЗОП (у-я, издадени от получателя или

компетентен орган, или чрез посочване на публ. регистър, в който е публ. ин-ята за услугата). Мин.

Изискв. към т.2 Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на

описаните в Техн. специф. като минимума им е: Мин. изисквания към т.2 За позиция 1: Ключов

Експерт 1. Реклама Квалиф. и умения: Висше образов. в областта на Граф. дизайн или Връзки с

обществеността или Журналистика или Маркетинг или екв-т. Проф. опит: Мин. 1 (една) година

опит в изпълнението на дейности еднакви или сходни с предмета на поз.; Специф. проф. опит:

Опит в изпълн. на минимум един договор, свързан с подг. на рекламно – инфор. материали и/или

дейности, свързани с визуалната идентиф. на рекламно – инф. м-ли. Ключов Експерт 2. Графичен

дизайнер Квалиф. и умения: Висше образов. в обл-та на „Графичен дизайн" или др. специалност по

основните художествени дисциплини или екв. Проф. опит: Мин. 1 год. опит в изпълнението на

дейности, еднакви или сходни с предмета на об. позиция ; Специф. проф.н опит: Опит в

изпълнението на мин. един дог., свързан с печ. дизайн и/или други печатни издания и/или инфор.

материали. Ключов експерт № 3 – Специалист IT технологии: да притежава висше образов. във

областта на информатика или приложни компютърни науки или компютърна мултимедия или

еквивалент; мин. 3 г. опит в областта на разработване на уеб сайтове или софтуер; Специф.н проф.

опит: Опит в изпълнението на мин. един договор, свързан с подготовката на израб. на уеб сайт и/или

разраб. на софтуер и/или интернет подръжка. За обособена позиция 2: Ключов Експерт 1.

РЪКОВОДИТЕЛ, изпълняващ функциите на „ПР” със следния профил: Квалификация и умения:

Висше образование в областта на Връзки с обществеността или Журналистика или Хуманитарни

науки или Мениджмънт или еквив.; Проф. опит: Мин. 2 г. проф. опит в дейности еднакви или

сходни с предмета на обособ. позиция Специф. проф. опит: Опит в изпълнението на мин. 1

договор,еднакъв или сходен с предмета на обособ. позиция. Опит в организирането на представ.

събития и/или конференции и/или обучения и/или семинари и медийни прояви; Опит в

организирането на инф. кампании и събития; Ключов Експерт 2. Реклама Квалиф. и умения: Висше

образов. в областта на Гр. дизайн или Връзки с обществеността или Журналистика или Маркетинг

или еквивалент. Проф. опит: Мин. 1 г. опит в изпълн. на дейн-ти еднакви или сходни с предмета на

обособ. позиция; Специф. проф. опит: Опит в изпълнението на мин. 1 договор, свързан с

подготовката на рекламно – инф. материали и/или дейности, свързани с визуалната идентиф. на

рекламно – инф. материали и/или дейности, свързани с визуалната идентиф. на рекламно – инф.

м-ли. Продължава в разделVI.3)

Запазени поръчки

Поръчката  е  ограничена  до кандидати  – специализирани  предприятия или  кооперации  на  лица  с

увреждания

ІІІ.2.4)

Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3)

За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.1)

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на

персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДА

ІІІ.3.2)

Вид процедураІV.1)

Съдържание на документ 23.12.2015 г. 13:44

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=704401&new... 6 от 10



Вид процедура

Открита

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)

Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

ІV.2.1)

Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или

за участие в договаряне или в описателния документ

Показател: Т т - Оценка на Техническото предложение; тежест: 70

Показател: Т ц- Оценка на Ценовото предложение; тежест: 30

Административна информацияIV.3)

Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни

документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

ІV.3.3)

Срок за получаване на документация за участие

20.01.2016 г.  Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 7 BGN

Условия и начин на плащане

Възложителят осигурява пълен достъп до документацията на Профила на купувача. При поискване

от страна на участниците за предоставяне на документацията на хартиен носител, същите заплащат

цена  от7/седем/  лева  с  вкл.  ДДС.  На  основание  чл.  28,  ал.7  от  ЗОП  Възложителят  не  поставя

изискване документацията за участие да се получава на място и предоставя пълен безплатен достъп

до документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка.

В тези случаи възложителят може да изиска от лицата заплащането на документацията, като цената

се  посочва  в  обявлението  и  не  може  да  бъде  по-висока  от  действителните  разходи  за  нейното

отпечатване  и  размножаване.Документацията  се  получава  в  стая  317  в  сградата  на  Община  В.

Търново  всеки  работен  ден  до  изтичане  срока,  срещу  представен  документ  за  платена  цена  на

документацията  за  участие  по  сметка  на  Община  Велико  Търново  в  Общинска  банка  АД  -  ФЦ

Велико Търново: BG36 SOMB 9130 31 24758000, BIC код: SOMBBGSF. Документацията за участие

може да бъде изпратена по куриер за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено

поискване  на  факс  062/  619 251 с  посочени  данни  за  издаване  на  фактура,  телефон  и  адрес  за

кореспонденция, посочване  на  наименованието на  процедурата, приложен  платежен  документ за

преведена сума на документацията за участие.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

21.01.2016 г.  Час: 17:00
ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6)

Срок на валидност на офертитеIV.3.7)

Продължителност в дни

100

Условия при отваряне на офертитеIV.3.8)

Дата: 22.01.2016 г.  Час: 14:00

Място

Административната сграда на Община Велико Търново

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

и на  други  лица  при  спазване  на  установения режим за  достъп  до сградата, в която се  извършва

отварянето.

Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.1)

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Културното  наследство  на  град  Велико  Търново  във  фокуса  на  Европейското  културно

многообразие", по договор за БФП №24-10-М1-44/23.04.2015г.

VI.2)

Допълнителна информация

Продълж.  от  раздел  III.2.3)Техн.възм.  Кл.  Експерт  3.  Граф.  дизайнер  Квалиф.  и  умения:  Висше

образов.  в  областта  на  „Графичен  дизайн”и/или  др.  специалност  по  основните  художест.

дисциплини или еквивалент; Проф.опит: Мин. 1 г. опит в изпълн. на д-ти едн. или сходни с предм.

на  обособ. позиция ; Специф. проф. опит: Опит в изпълнението на мин. 1 дог., свързан с печатен

дизайн  и/или  оформление  на  инф.табелии/или  билборди  и/или  винили  и/или  други  печ.  издания

и/или  инф.мат-ли. Кл. Експ. 4. Планиране  и организация на дейността Квалиф. и умения: Висше

образов. в областта на Мениджмънта и/или Хум.науки или еквивалент; Проф. опит: Мин. 2 г. проф.н

опит в дейности, еднакви или сходни с предмета на обособ. позиция; Специф. проф. опит: Опит в

изпълн. на мин. 1 дог., свързан с планиранетои/или подготовката и/или организирането на представ.

събития,  и/или  конференции  и/или  обучения  и/или  семинари  и/или  мед.  прояви;  Комисията

предлага за отстраняване от процедурата участник: 1. който не е представил някой от необходимите

документи и информация по чл. 56; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП;

3.  който  е  представил  оферта,  която  не  отговаря  на  предварително  обявените  условия  на

възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2. 5. за

когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на

съответствието  му  с  обявените  от  възложителя  критерии  за  подбор.  Участниците  са  длъжни  в

процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. Пликът с цената,

предлагана  от участник, чиято оферта  не  отговаря на изискванията  на  възложителя, не се отваря.

Когато  критерият  е  икономически  най-изгодна  оферта,  комисията  отваря  плика  с  предлаганата

цена,  след  като  е  изпълнила  следните  действия: 1.  разгледала  е  предложенията  в  плик  №  2  за

установяване  на  съответствието  им  с  изискванията  на  възложителя;  2.  извършила  е  проверка  за

наличие  на  основанията  по  чл.  70,  ал.  1  от  ЗОП  за  предложенията  в  плик  №  2;  3.  оценила  е

офертите по всички други показатели, различни от цената.

VI.3)

Процедури по обжалванеVI.4)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02

9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.2)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалбиVI.4.3)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Извършване на публикации, изработка

на печатни материали (брошури, дипляни и картонени папки) и изработка на уеб сайт за нуждите

на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно

многообразие” по Програма БГ08.“, съгласно техническа спецификация;

Кратко описание

Обособена Позиция №1: „Извършване на публикации, изработка на печатни материали (брошури,

дипляни и картонени папки) и изработка на уеб сайт за нуждите на проект „Културното наследство

на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.“,

съгласно  техническа  спецификация;  На  основание  чл.16г  от  ЗОП  възложителят  обявява,  че

обособена  позиция  №1  от  обществената  поръчка  е  запазена  за  изпълнение  от  специализирани

предприятия или кооперации на хора с увреждания или техни обединения, тъй като обособените в

нея  услуги  са  включени  в  списъка  по  чл.  30 от Закона  за  интеграция  на  хора  с  увреждания.  В

процедурата е допустимо да подават оферти и лица, които не са специализирани предприятия или

кооперации  на  хора  с  увреждания  или  техни  обединения,  но  когато  за  посочената  обособена

позиция  участват  едно  или  повече  специализирани  предприятия  или  кооперации  на  хора  с

увреждания,  които  са  вписани  в  регистър  по  чл.  16г,  ал.  7  от ЗОП,  и/или  техни  обединения,  и

офертите  на  тези  лица  отговарят  на  изискванията  на  възложителя,  офертите  на  останалите

участници няма да се разглеждат и оценяват.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22100000, 22462000, 22120000, 72400000, 72413000, 22900000, 72420000

Описание:

Печатни книги, брошури и диплянки

Рекламни печатни материали

Публикации

Интернет услуги

Услуги по уебдизайн

Различни печатни материали

Услуги по интернет разработка

Количество или обем

Количеството  и  обема  на  услугите  предмет  на  обособена  позиция  1  е  подробно  описан  в

техническата спецификация, неразделна част от документацията.

Прогнозна стойност, без ДДС

15279.92 валута BGN

Начална дата , Крайна дата 30.04.2017 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „ Организиране на събития –

информационни прояви, изработване на рекламен аудио клип, изработване на рекламен видео клип,

извършване на рекламна кампания в медии (медиашопинг и планиране), поставяне на банери в

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02

9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

Дата на изпращане на настоящото обявление

23.12.2015 г. 

VI.5)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)
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сайтове, Изработване на Банерфикси(Вертикален транспарант) и транспаранти, организиране и

провеждане на начална и заключителна пресконференция, изработване на информационни табели

и билбордове за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на

Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.“, съгласно техническа спецификация;

Кратко описание

„  Организиране  на  събития  –  информационни  прояви,  изработване  на  рекламен  аудио  клип,

изработване на рекламен видео клип, извършване на рекламна кампания в медии (медиашопинг и

планиране), поставяне на банери в сайтове, Изработване на Банерфикси(Вертикален транспарант)

и  транспаранти,  организиране  и  провеждане  на  начална  и  заключителна  пресконференция,

изработване на информационни табели и билбордове за нуждите на проект „Културното наследство

на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.“,

съгласно техническа спецификация;

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79952000, 79341000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития

Рекламни услуги

Количество или обем

Количеството  и  обема  на  услугите  предмет  на  обособена  позиция  2  е  подробно  описан  в

техническта спецификация, неразделна част от документацията

Прогнозна стойност, без ДДС

23958.92 валута BGN

Начална дата , Крайна дата 30.04.2017 г. 
Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)
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