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BG-Варна 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

 

ДПП "Златни пясъци", ул. „Радко Димитриев“, № 10, За: Юлия Тумбаркова, Република 

България  9000,  Варна, Тел.: 052 355591, E-mail: dppzlatni@abv.bg,  dnpzlatni@iag.bg, 

Факс: 052 355541 

 

Място/места за контакт: ДПП"Златни пясъци", кк "Златни пясъци" до хотел Зора  

 

Интернет адрес/и:  

 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//parkzlatnipiasaci.com.  

 

Адрес на профила на купувача: http//parkzlatnipiasaci.com.  

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:  

 

Услуги  

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:  

 

„Осигуряване на мерки за публичност и изработка на рекламни материали” по проект 

„Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, 

финасиран по ОП "Околна среда 2007-2013". При изпълнение на поръчката следва да се 

извърши: Изработка на рекламни материали: 1.Книжка-брошура "Екоучилища в 

действие"; 2.Преиздаване на Брошура "Природен парк "Златни пясъци"- зелената 

огърлица на Варна; 3.Преиздаване на Брошура за парка "Природен парк "Златни 

пясъци”; 4.Плакат за защитени видове –флора; 5.Плакат за защитени видове –фауна; 

6.Флаери; 7.Пощенска картичка; 8.Рекламни магнити; 9.Метални ключодържатели; 

10.Текстилна еко торба. Техническите спецификации на рекламните материали и 

бройките са описани в Приложение 1 към Публичната покана публикувани в профила 

на купувача посочен в Раздел I. Изработка на Материали за осигуряване на мерки по 

публичност: 1.Брошура А; 2.Брошура Б; 3.Дипляни; 4.Покани; 5.Папки; 6.Тефтер с 

календар; 7.Тетрадка/ бележник с дата; 8.Календари; 9.Рекламни раници; 10.Тениски; 

11.Чадър; 12.Значка; 13.Чаши; 14.Химикалки; 15.Конферентни чанти; 16.Компакт диск; 

17.Флаш памет; 18.Комплект химикал и авт. Молив; 19.Билборд; 20.Постоянна 

обяснителна табела; 21.Рекламно пано; 22.Стикери; 23.Банер за проекта. Техническите 

спецификации на Материали за осигуряване на мерки по публичност и бройките са 

описани в Приложение 2 към Публичната покана публикувани в профила на купувача 

посочен в Раздел I. Всички изработени материали следва да отговарят на изискванията 

посочени в горецитираните технически спецификации в поканата и Насоките за 

информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013г.” на УО на ОПОС, достъпни на интернет адрес: 

http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ.pdf 

http://ope.moew.government.bg/uf/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ.pdf


Изработването на   материалите включва дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване 

и доставка до Възложителя. Също така всички необходими операции като сгъване, 

лепене, шиене, подвързване, перфорация, ламиниране, опаковане и други необходими 

за получаване на крайния продукт. Всички материали ще бъдат възлагани с 

възлагателно писмо/заявка. Изпълнителят следва да представи за одобрение проект на 

съответните материали за одобрение от Възложителя. След одобряването на проектите 

Изпълнителят следва да ги изработи в срока, посочен в техническото му предложение. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):  

 

22460000, 22100000 

 

Описание:  
Професионални рекламни материали, търговски каталози и учебници 

Печатни книги, брошури и диплянки 

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:  
 

Предмет: „Осигуряване на мерки за публичност и изработка на рекламни материали” 

по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни 

пясъци”, финасиран по ОП "Околна среда 2007-2013". Прогнозна стойност на 

поръчката е до 31 333.00 лв. без ДДС, като 1.Максималната сума за изработка на 

материали е до 10 099.00 лв. без ДДС. 2.Максималната сума за изработка на материали 

за осигуряване на мерки по публичност до 21 234.00 лв. без ДДС. Авторските права по 

изработените дизайни, одобрени от Природен парк „Златни пясъци“ остават 

собственост на природния парк и той има право да разполага с тях по своя преценка и 

необходимост. Срок за изпълнение на договора е до 31.12.2014г. 
 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:  
 

31333 BGN 
 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  
 

община Варна, ПП „Златни пясъци”  

 

NUTS:  
 

BG331 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

 

Минимални изисквания към участниците: І. Минимално изискване за икономическо и 

финансово състояние: 1. Участникът следва да има специализиран оборот от 

предоставяне на услуги сходни с предмета на обществената поръчка за последните 3 

отчетни години (2010, 2011, 2012 год.) в минимален размер равен на прогнозната 

стойност на поръчката. Под сходен предмет се разбира изработване на: билбордове, 

банери, стикери, дипляни и др. изделия съгласно артикулите предмет на обществената 

поръчка. ІІ. Минимални технически изисквания: Участниците да имат изпълнен  

минимум един договор сходен с предмета на договора. Под сходен предмет се разбира 

изработване на: билбордове, банери, стикери, дипляни и др. изделия съгласно 



артикулите предмет на обществената поръчка. Участниците да декларират, че ако бъдат 

избрани за изпълнител на обществената поръчка, изпълнението не би довело до 

нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на 

изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт на 

други лица. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

договореното възнаграждени за всяка конкретната заявка в срок до 15 /петнадесет/ дни 

от подписването на двустранен протокол за приемане на извърш 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:  
 

Икономически най-изгодна оферта  
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 
 

Предложение за изпълнение на поръчката  - К(тех.) – 60% тежест,  в т.ч.: Срок за 

изработка и доставка на  материалите, считано от датата на одобряване на проектите  от  

Възложителя  - 60% Ктех = К1+К2 Където К1 и К2 са  оценка по формулата  на 

техническата част на офертата, както следва: К1 = (Срмин (раб. дни)/ Сручастн (раб. дни)) х 30 

където: Срмин (раб.дни)– най-ниско предложение по критерия “ Срок за изработка и 

доставка на  материалите по  Заявка № 1, считано от датата на одобряване на проектите 

от  Възложителя ”, а Сручастн (раб.дни) – предложение на оценявания участник по същия 

критерий; К2 = (Срмин (раб. дни)/ Сручастн (раб. дни)) х 30 където: Срмин (раб.дни)– най-ниско 

предложение по критерия “ Срок за изработка и доставка на  материалите по  Заявка № 

2, считано от датата на одобряване на проектите от  Възложителя ”, а Сручастн (раб.дни) – 

предложение на оценявания участник по същия критерий; Предлагана цена(Кцена)- 

40%, в т.ч.: 1) Обща цена за изработка на рекламни материали по  Заявка № 1 (к1)-20% 

2) Обща цена за изработка на материали за осигуряване на мерки по публичност по  

Заявка № 2 (к2) -20% Кцена = к1 + к2 Където к1 и к2 са оценки по формула на ценовата 

част на офертата, както следва: к1 = (Цмин  (лв)/ Цучастник (лв)) х 20 където: Цмин. (лв) – най-

ниско предложение по критерия  „Обща цена за изработка на рекламни материали по  

Заявка № 1 ”, а Ц участник (лв) – предложение на оценявания участник по същия критерий; 

к2 = (Цмин  (лв)/ Цучастник (лв)) х 20 където: Цмин. (лв) – най-ниско предложение по критерия  

„Обща цена за изработка на материали за осигуряване на мерки по публичност по  

Заявка № 2“ , изчислени като обща стойност ”, а Ц участник (лв) – предложение на 

оценявания участник по същия критерий; Крайното оценяването на офертите    ще се 

извърши по формулата: К = К тех + К цена 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:  
 

24/10/2013 16:00  

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:  
 

ДА  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
 

А. Офертата на участника трябва да съдържа задължително следните документи 

(информация), поставени в папка: 1. Административни сведения за участника – 

попълнен образец; 2. Списък на документите съдържащи се в офертата; 3. Заверено 

копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код 



съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо 

лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице.  

Когато участникът в  процедура е  чуждестранно физическо или юридическо лице  или  

техни  обединения,  документът/ите за регистрация се представя в официален  превод.  

Ако  участникът  е  обединение,  документите се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението; 4. Списък на изпълнени, сходни с 

предмета на поръчката договори през последните три години, определени към датата за 

подаване на оферти с посочване на периода, стойността, получателя и обхвата на 

извършваните дейности, придружен с референции; 5. Декларация  за  уверение 

/образец/, подписана и подпечатана от участниците, че изпълнението на поръчката на 

би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, 

или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт 

на други лица;  6. Декларация за специализиран оборот, предмет на поръчката, за 

последните три години; 7 Декларация за приемане клаузите на договора ( по образец ); 

8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис «Предложение за изпълнение на поръчката»; 9. Предлагана 

цена - в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена»; Б. При 

подписване на договора, Изпълнителят следва да представи документи, издадени от 

компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП В. Публичната 

покана, образци на документи и други приложения са публикувани в профила на 

купувача, посочен в Раздел I и могат да бъдат свободно изтеглени от там. Офертите се 

подават до 16:00 часа на 24.10.2013г. в офиса на проекта в сградата на Дирекция на ПП 

„Златни пясъци”, кк Златни пясъци, до хотел Зора. Всяка оферта трябва да се представи 

в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, 

лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника 

следва да посочи предмета на поръчката, наименование на фирмата, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Възложителят 

определя длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят офертите. Същите ще 

определят реда за разглеждане на офертите и ще съставят протокол от работата си. 

След приемане от страна на Възложителя на представения му протокол от работата на 

длъжностните лица, участниците ще бъдат уведомени писмено за резултатите от 

извършеното оценяване и класиране. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:  
 

23/10/2013 


