Партида: 00007

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00007
Поделение: ________
Изходящ номер: 119 от дата 20/02/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Мездра
Адрес
ул. "Христо Ботев" № 27
Град
Пощенски код
Мездра
3100

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" № 0910 92016
27
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:
http://mezdra.bg/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://mezdra.bg/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на
услуга.
Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на мерки за
информация и публичност по проект по ДБФП № DIR-51011116С038/17.08.2012 „Доизграждане на канализационна мрежа и
изграждане на ПСОВ - Мездра”.
При изпълнението на поръчката и изработване на елементите и
материалите за осигуряване на информация и публичност
Изпълнителят следва стриктно да съблюдава изискванията на
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Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по
Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г., публикувани и
периодично актуализирани на сайта на Управляващия орган на
ОПОС , включително относно съдържанието и графичните
спецификации на материалите за публичност по проекти,
съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, както и
Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията относно реда и начина на
изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за
определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния
фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на
Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
79952000
Осн. предмет
Доп. предмети

Доп. код (когато е приложимо)

22150000
22459100
22120000
30192121
22462000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
В поръчката се включват следните дейности:
1.Организиране на публични събития – пресконференции – 3 броя
2.Поставяне на билбордове – 4 бр.
3.Организиране на две официални церемонии - „Първа копка” при
стартиране на проекта и официално откриване на обектите - 2 бр.
4.Доставка на информационни табели – 4 броя
5.Доставка на постоянни обяснителни табели - 4 броя
6.Отпечатване и разпространение на информационни материали
(брошури) за проекта и популяризиране на дейностите по
пречистване на отпадъчните води – 200 бр.
7.Доставка на информационни стикери – 300 бр.
8.Публикации в медиите – 5 бр.
9.Излъчвания в електронните медии – 2 бр.
10.Доставка на покани, папки, блок листа – 500 р.
11.Доставка на химикалки – 500 бр.
12.Доставка на флаш памети – 200 бр.
13.Доставка и монтаж на банери и рекламни пана – 4 бр.
Прогнозна стойност
(в цифри): 33200 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Мездра, община Мездра, област Враца

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка следва да
бъдат изпълнени в пълно съответствие с техническите
спецификации, представляващи част от настоящата документация.
За участие в поръчката, участникът следва да представи попълнен
образец на оферта, приложен към документацията, както и
декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и
5 от ЗОП, образци на които също са приложени към документацията
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за участие.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 04/03/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

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: 28/02/2013 дд/мм/гггг
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