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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: Н1-ОА1-855 от дата 28/02/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Несебър
Адрес
гр.Несебър, ул."Еделвайс" №10
Град Пощенски код Страна
Несебър 8230 РБългария
Място/места за контакт Телефон
Отдел "Правно обслужване" 00359554 29353
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Теодора Тодорова
E-mail Факс
ttodorova80@abv.bg 00359554 29362
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nesebarinfo.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.nesebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Публикации на обяви, съобщения, заповеди и други текстове 
свързани с дейността на Община Несебър в местни, регионални и 
национални печатни издания.

Всяка оферта трябва да съдържа:
1.Копие от документа за регистрация или ЕИК.
2.Доказателства за икономическото и финансово състояние-съгласно 
изискванията за изпълнение.
3.Доказателства за техническите възможности и квалификации на 
участника-съгласно изискванията за изпълнение.
4.Техническо предложение, което да включва-срок за изпълнение и 
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срок за отложено плащане в календарни дни.
5. Ценово предложение, което да включва единични цени за 
видовете публикации.
6.Срок за валидност на офертата.
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 22000000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
не може да се определи
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000   Валута: BGN
Място на извършване
Община Несебър код NUTS:  

BG341
Изисквания за изпълнение на поръчката
За изпълнение на поръчката следва да се публикуват в местни 
и/или регионални и/или национални медии материали-обяви, 
съобщения и др.текстове, съобразно дейността на Община Несебър.
Прогнозна стойност-66 000/шестдесет и шест хиляди/лв. без 
вкл.ДДС.

Публикациите се отнасят за:
1.национални издания - с определен финансов лимит в размер на 38 
000/тридесет и осем хиляди/лв.без вкл.ДДС.
2.регионални издания за обл.Бургас-с определен финансов лимит в 
размер на 16 000/шестнадесет хиляди/лв. без вкл.ДДС.
3.местни издания в гр.Несебър- с определен финансов ресурс в 
размер на 12 000/дванадесет хиляди/лв. без вкл.ДДС.
Изданието, в което ще се публикуват обявите да е централен 
ежедневник/вестник/ и да се разпространява на територията на 
цялата страна. Изданието, в което ще се публикуват обявите да е 
регионален вестник и да се разпространява на територията на 
съответната област.Публикациите да се извършват в 
делничини/работни дни, на вътрешна страница. Обявите да бъдат 
публикувани в каре. Цветност: черно-бяла.Да не се 
правятсъкращения и/или промени в текста освен коректорски 
правописни такива, като като всякакви други промени да стават с 
изричното писмено съгласие на Възложителя.Техническите параметри 
на дадена обява-переодичност, обем, площ/ в това число големина 
на карето и размер на шрифта/ и съдържание се определят от 
дирекцията заявител за всеки конкретен случай.Не се допуска 
посочването на различни цени в зависимост от деня от седмицата, 
в който се публикува обявата и страницата, на която ще се 
публикува.
Икономически и финансови изисквания:
1.Участникът трябва да е реализирал оборот от услуги, сходни с 
предмета на поръчката/  публикуване, издаване на печатни и 
рекламни материали, медийни кампании/, общо за последните три 
приключили финансови години /2010, 2011, 2012 или 2011,2012 
2013г./ не по-малко от 100 000/сто хиляди/лева. Доказва се с 
представяне на отчет за приходите и разходите и годишен баланс 
за трите приключили финансови години/2010, 2011, 2012 или 
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2011,2012 2013г./.
2.Участникът следва да представи удостоверение от банка или друг 
еквивалентен документ, доказващ собствен финансов ресурс и /или 
кредитна линия, в неусвоен размер минимум 20 000/двадесет 
хиляди/лева.Този документ следва да бъде с дата не по-рано от 
30/тридесет/дни преди подаване на офертата.

Технически изисквания:
1.Участникът следва да разполага със следните експерти по 
трудово правоотношение или на граждански договор:
-Експерт ръководител, със завършено висши образование, 
специалност "Маркетинг" или еквивалентна такава, с минимум 
3 /три/ години опит в областта на подготовката и печата на 
рекламно информационни материали.
-Експерт предпечатна подготовка, с образователна степен -минимум 
бакалавър по специалност: Полиграфия и /или графичен дизайн 
и/или информационни технологии и/или приложни изкуства или 
еквивалентна, с минимум 2/две/ години опит в областта на дизайна 
и предпечатната подготовка.
За доказване на опита следва да се представятдокументи, 
удостоверяващи трудовото или гражданско правоотношение, дипломи 
за завъшено образование, трудови книжки, договори, удостоверения 
за квалификация, препоръки.
 2.Участникът следва да е изпълнил минимум три договора за 
последните три години/ 2010,2011,2012 или 2011,2012,2013г./ с 
предмет сходен с предмета на поръчката/публикуване, издаване на 
печатни и рекламни материали, медийни кампании/, придружени с 
препоръки за добро изпълнение. Представя се декларация относно 
договорите, съдържаща наименование на възложителя, предмет на 
договора и срок.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
К1-цена за колон милиметър за вътрешна страница/в лева, без 
вкл.ДДС, за всеки вид публикация-тежест 50т.
К2-срок за изпълнение-тежест 30т.
К3-срок за отложено плащане-тежест 20т.

К=К1+К2+К3
К1min    х 50т.=…..т.
K1инд.

К1min  - най-ниска предложена цена на колон милиметър за 
вътрешна страница от участник в процедурата

K1инд.- най-ниска предложена цена на колон милиметър за вътрешна 
страница от конкретния оценяван участник 

К2min    х 30т.=…..т.
K2инд.

К2min – най-кратък срок за изпълнение предложен от участник в 
процедурата
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K2инд. - най-кратък срок за изпълнение предложен от оценявания 
участник 

К3 инд.    х 20т.=…..т.
K3 max.

К3 инд. – предложения срок за отложено плащане от конкретния 
участник
K3 max. –най-дълъг срок за отложено плащане предложен от 
участник в процедурата

Срок за получаване на офертите
Дата: 07/03/2014 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: 07/03/2014 дд/мм/гггг
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