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BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Б) ЗА ПРОМЯНА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер: РД 24-1 от 06.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Ощина Велико Търново, пл. Майка България 2, За: Теодора Минкова; Александър Колев, България 5000, Велико

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

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

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

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

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция

Обект на поръчкатаII.1)

Услуги

Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ 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  (брошири,  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;

II.2)

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

II.3)
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ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

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 офертите на тези

лица  отговарят  на  изискванията  на  възложителя,  офертите  на  останалите  участници  няма  да  се  разглеждат и

оценяват.

Общ терминологичен речник (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

II.4)

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.5)

Процедурата е открита с решение

номер: РД 24-48 от 23.12.2015 г. 
III.1)

Година и номер на документа:

 - 

Документ, за който се отнася тази публикацияIII.4)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 73-2015-34III.4.2)

Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.3)

Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

704401

III.4.4)

Дата на изпращане на оригиналното обявление

23.12.2015 г. 

III.5)

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.1)
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VI: ОБЖАЛВАНЕ

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.2)

Текст за коригиране в оригиналното обявление:V.5)

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3. Технически възможности

Вместо:

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.

Да се чете:

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 печатни издания и 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.

Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:V.6)

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:

21/01/2016 17:00

Да се чете:

04/02/2016 17:00

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:

22/01/2016 14:00

Да се чете:

05/02/2016 14:00

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия  за  защита  на  конкуренцията,  бул.  Витоша  18,  България  1000,  София,  Тел.:  02  9356113,  E-mail:

cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.1)

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОПVI.2)

06.01.2016 г. 

Трите имена: Даниел Димитров Панов

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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