Партида: 76

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: 76
Поделение: ________
Изходящ номер: Ц-01-536 от дата 17/10/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Комисия за защита на потребителите
Адрес
пл. „Славейков” 4 А
Град
Пощенски код
Страна
София
1000
България
Място/места за контакт
Телефон
02 9330500
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Иванета Георгиева
E-mail
Факс
i.georgieva@kzp.bg
02 9873288
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.kzp.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewc&group_id=49

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по
проект „Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на
административни услуги на КЗП чрез подобряване на знанията и
уменията на служителите”
Поръчката обхваща изпълнението на следните дейности:
1. Изработка на 650 информационни брошури, представящи целите на
проекта и планираните резултати
2. Изработка на 650 информационни брошури, представящи
резултатите от изпълнението на проекта
3. Изработване и доставка на един банер и стойка
4. Изработване и доставка на един банер за конферентна зала
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5. Изработване на два интернет банера
6. Изработване на плакат - 350 броя
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
Доп. предмети

Осн. код
75000000

Доп. код (когато е приложимо)

75100000
75111200

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
1. Изработка на 650 информационни брошури, представящи целите на
проекта и планираните резултати:
Дизайн, предпечатна подготовка, корекции и подготовка за печат,
отпечатване, довършителни операции, опаковка и доставка на
адреса на възложителя:
• текстът и графичните елементи се предоставят от възложителя;
• формат: А4 (210х297мм), 2 гънки двустранно цветна;
• хартия - двустранен хром мат, 170 гр./м2;
• цветност: пълноцветен печат;
• тираж: 650 броя.
2. Изработка на 650 информационни брошури, представящи
резултатите от изпълнението на проекта:
Дизайн, предпечатна подготовка, корекции и подготовка за печат,
отпечатване, довършителни операции, опаковка и доставка на
адреса на възложителя:
• текстът и графичните елементи се предоставят от възложителя;
• формат: А4 (210х297мм), 2 гънки двустранно цветна;
• хартия - двустранен хром мат, 170 гр./м2;
• цветност: пълноцветен печат;
• тираж: 650 броя.
3. Изработване и доставка на един банер и стойка:
Изработване и доставка до възложителя:
• текстът и графичните елементи се предоставят от възложителя;
• едностранен печат;
• размери 60/160см.;
• материал: винил;
4. Изработване и доставка на един банер за конферентна зала:
Изработване и доставка до възложителя:
• текстът и графичните елементи се предоставят от възложителя;
• едностранен печат;
• размери 60/160см.;
5. Изработване на два интернет банер:
Изработване и доставка до възложителя:
• текстът и графичните елементи се предоставят от възложителя;
6. Изработване на плакат:
Изработване и доставка до възложителя:
• текстът и графичните елементи се предоставят от възложителя;
• едностранен печат;
• цветност: пълноцветен печат;
• размери 50/40 см.;
• тираж: 350 броя.
Прогнозна стойност
(в цифри): 3602 Валута: BGN
Място на извършване
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София, пл. „Славейков” 4 А
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код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изиксванията са подробно разписани в Документацията - Указания
за участие.
Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може
да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице, както и техните обединения или сдружения, което
отговаря на предварително обявените условия.
Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.
25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване
на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител
участник е обединение от физически и/или юридически лица.
Административни изисквания съгласно ЗОП.
Финансово - икономически изисквания: Участникът трябва да има
минимален (специализиран) оборот от дейности, сходни с предмета
на възлаганата поръчка за предходните три приключени финансови
години 2010г., 2011г. и 2012г. общо или от датата на
учредяване/започване на дейността, в размер на не по-малко от 6
000 (шест хиляди) лева с ДДС.
Технически изисквания: Участникът трябва да има през последните
три години считани от датата на подаване на офертата изпълнени
(или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е
започнал дейността си /самостоятелно или в
консорциум/обединение) изпълнени
съответно – минимум един
договор включващ изработване на печатни/презентационни материали
и мин.1 (един) договор за организиране и провеждане на събития,
кампании или обществени мероприятия или минимум един договор,
който включва едновременно изработване на печатни/презентационни
материали и организиране и провеждане на събития, кампании или
обществени мероприятия; Препоръки за добро изпълнение на
минимално изискуемия брой за договори за участника и други;
Участникът трябва да има на раположение екип от квалифициран
персонал, притежаващи необходимата професионална квалификация и
опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко
ангажирани за изпълнението на услугата. Минимален екип: 3
ключови експерти - Специалист -„Дизайн и предпечатна
подготовка”, Специалист -„Организиране на събития”, Специалист „Маркетинг и реклама”.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА = Технически показател + Финансов показател
Технически показател - 50 т.
Финансов показател - 50 т.
Срок за получаване на офертите
Дата: 13/11/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:30
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
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Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен
договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
с номер ЦА12-22-62/06.06.2013г., приоритетна ос ІІ „Управление
на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и
ефективна държавна администрация”.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 13/11/2013 дд/мм/гггг
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