
Партида: 0007 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 0007

Поделение: ________

Изходящ номер: 595 от дата 05/08/2013

Коментар на възложителя:
Публична покана на Община Мездра за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на мерки за информация 

и публичност по проект „Подкрепа за разработване на Интегриран 

план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра”, 

финансиран по Оперативна програма „ Регионално развитие 2007-

2013 г”.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Мездра

Адрес
ул. "Христо Ботев" № 27

Град Пощенски код Страна
Мездра 3100 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Община Мездра 0910 92116

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Диана Павлова

E-mail Факс
 mezdra@mail.bg 0910 92523

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www mezdra.bg.

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www mezdra.bg.

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Настоящата обществена поръчка има за предмет: „Изпълнение на 

мерки за информация и публичност по проект „Подкрепа за 

разработване на Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие – гр. Мездра”, финансиран по Оперативна програма „ 

Регионално развитие 2007-2013 г”.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79952000
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Доп. предмети 22000000

79800000

72400000

79340000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Настоящата обществена поръчка има за предмет: „Изпълнение на 

мерки за информация и публичност по проект „Подкрепа за 

разработване на Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие – гр. Мездра”, финансиран по Оперативна програма „ 

Регионално развитие 2007-2013 г”.

В обхвата поръчката са включени следните дейности:

1.Организация и провеждане на две пресконференции

2.Публикации в печатни издания – 2 бр.

3.Публикации в електронни медии – 2 бр.

4.Изготвяне и отпечатване на информационни брошури – 1 500 броя

5.Дизайн и изготвяне на банери – 2 броя

6.Дизайн и отпечатване на папки – 100 броя.

7. Дизайн и отпечатване на тефтери – 100 броя.

Прогнозна стойност

(в цифри): 3000   Валута: BGN

Място на извършване

гр. Мездра, община Мездра, област Враца код NUTS:  

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Организиране на две пресконференции: 

GЕдна при стартиране на проекта с цел запознаване на 

обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати по 

проекта; 

GЕдна при приключване на проекта, за да бъде отчетено 

изпълнението му и да се демонстрират постигнатите резултати. 

2.Публикуване на статии (2 бр. в местни вестници и 2 бр. в 

електронни медии),  които популяризират приноса на ЕС и РБ за 

осъществяването проекта и отразяват напредъка в изпълненото на 

проекта.. 

3.Подготвяне и издаване на брошури в тираж от 1500 броя, които 

ще представят постигнатите резултати от проекта и ще съдържат 

информация за самата Оперативна програма и Европейския фонд за 

регионално развитие. 

4.Банери – ще бъдат изработени 2 банера с информация за проекта 

и неговото финансиране, които ще се поставят в залите,  където  

се провеждат  пресконференциите и обществените обсъждания. 

5.Изработване на папки – ще бъдат изработени 100 броя папки 

(формат А4) с информация за проекта, вкл. за самата Оперативна 

програма и Европейския фонд за регионално развитие, които ще 

бъдат раздавани на участниците в обществените обсъждания на 

ИПГВР. 

6.Изработване на тефтери – ще бъдат изработени 100 броя тефтери 

(формат А5) с информация за проекта, вкл. за самата Оперативна 

програма и Европейския фонд за регионално развитие, които ще 

бъдат раздавани на участниците в обществените обсъждания на 

ИПГВР. 
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  Текстовете на публикациите, както и дизайна на материалите 

подлежат на предварително съгласуване с Възложителя, преди 

официалното им изпълнение.

Всички документи, изготвени във връзка с изпълнението на 

проекта, следва да съдържат следните задължителни атрибути: 

•Флагът на ЕС в съответствие с графичните стандарти, съгласно 

приложение 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията; 

•Названието „Европейски съюз” 

•Логото на ЕФРР – „Европейски фонд за регионално развитие” и 

слогана „Инвестираме във Вашето бъдеще”. Името и логото на  

Оперативна програма “Регионално развитие”  2007-2013 г. 

•Интернет сайтa на ОПРР  - www.bgregio.eu 

• следния текст, поместен в долен колонтитул на всички 

документи, създадени по проекта: 

Този документ е създаден в рамките на проект № ..... „Подкрепа 

за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие – гр. Мездра”, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., 

съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община 

Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 16/08/2013 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: 16/08/2013 дд/мм/гггг
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