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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-00-3593 от дата 08/12/2014
Коментар на възложителя:
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
"Изработване и доставяне на рекламни и информационни печатни
материали за нуждите на проект Европейски потребителски център
България"

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Комисия за защита на потребителите
Адрес
пл. "Славейков" № 4а
Град
Пощенски код
Страна
София
1000
България
Място/места за контакт
Телефон
Европейски потребителски център 02 9867672
България
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Игнат Арсенов
E-mail
Факс
i.arsenov@ecc.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.kzp.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.kzp.bg/index.php?
mode=viewd&group_id=49&document_id=7031

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
В рамките на поръчката следва да бъдат извършени следните
дейности:
1. Годишен отчет на ЕПЦ за 2013 г.
Дизайн, предпечатна подготовка, корекции и подготовка за
печат, отпечатване, довършителни операции, опаковка и доставка
на адреса на възложителя. Текстът и логата се предоставят от
възложителя:
1.1. Формат А4 – портретно
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Обем 12 стр общо (тяло и корица)
Цветност 4 + 4; едностранен ламинат-мат на корицата
Хартия 130 г./кв.м. двустранен хром мат
Скрепване с две телчета
Тираж 150 бр

2. Брошура за „Пазаруване по интернет“
Дизайн, предпечатна подготовка, корекции и подготовка за печат,
отпечатване, довършителни операции, опаковка и доставка на
адреса на възложителя – текстът и логата се предоставят от
възложителя:
2.1. Формат 210 х 295 мм - разгъната
2.2. Цветност 4 + 4
2.3. Хартия 130 г./кв.м. двустранен хром мат
2.4. Сгъване на две гънки
2.5. Тиражи – 5000 бр.
3. Дипляна Посещения в България – на български и английски език
Дизайн, предпечатна подготовка, корекции и подготовка за печат,
отпечатване, довършителни операции, опаковка и доставка на
адреса на възложителя – текстът и логата се предоставят от
възложителя:
3.1. Формат 235 х 300 мм – разгъната – (50 х 77 мм сгъната)
3.2. Цветност 4 + 4
3.3. Хартия 130 г./кв.м. двустранен хром мат
3.4. Сгъване на пет гънки хоризонтално и две гънки вертикално
3.5. Корици - 150 г./кв.м. двустранен хром мат, при сгъната
отпред и отзад – 54 х 85 мм
3.6. Тиражи – 3000 бр. на английски език и 2000 бр. на български
език
4. Рекламен чадър с логото на ЕПЦ България
Параметри
4.1. Материал - полиестер
4.2. Дървена дръжка
4.3. Автоматичен (не телескопичен)
4.4. Диаметър – 100 см.
4.5. Цвят – черен и/или тъмно син
4.6. Ситопечат с логото и мотото на ЕПЦ България
4.7. Количество 195 броя
5. Рекламни торбички с логото на ЕПЦ България
Параметри
5.1. Материал – нетъкан текстил
5.2. Дълга дръжка за рамо
5.3. Минимални размери на торбичката 37 см. на 41 см.
5.4. Цвят – черен и/или тъмно син и/или тъмно зелен
5.5. Ситопечат с логото и мотото на ЕПЦ България
5.6. Количество 1500 броя
6. Рекламни антистрес топки с логото на ЕПЦ България
Параметри
6.1. Диаметър минимум 60 мм.
6.2. Цвят – жълт и/или зелен и/или син
6.3. Печат с логото и мотото на ЕПЦ България
6.4. Материал – полиуретан
УНП: 1e3d79dc-e599-4aa6-b5b2-ad6f69ec2a8b

2

Партида: 76

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

6.4. Количество 470 броя
Материалите се изготвят по заявка на възложителя и след
одобрение на представени мостри.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
22000000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Стойността на обществената поръчка е лимитирана в размер
съответно до 19 530 лв. /деветнадесет хиляди петстотин и
тридесет лева/ с ДДС, по проект „Европейски потребителски
център“.
Лимитните стойности за включените дейности в поръчката са :
За дейност 1: Изработка на 150 «Годишен отчет на ЕПЦ България за
2013 г.» с прогнозна стойност на тази дейност – 2 347,00 лв. с
ДДС.
За дейност 2: Изработване на 5000 брошури «Пазаруване по
интернет» с прогнозна стойност на тази дейност – 4 889,00 лв. с
ДДС.
За дейност 3: Изработка на 5000 дипляни Посещение в България с
прогнозна стойност на тази дейност – 4 889,00 лв. с ДДС.
За дейност 4: Изработка на 195 рекламни чадъри с логото на ЕПЦ
България с прогнозна стойност на тази дейност – 2 340.00 лв. с
ДДС.
За дейност 5: Изработка на 1500 рекламни торбички с логото на
ЕПЦ България с прогнозна стойност на тази дейност – 3 900,00
лв. с ДДС.
За дейност 6: Изработка на 470 броя рекламни антистрес топки с
логото на ЕПЦ България с прогнозна стойност на тази дейност – 1
165,00 лв. с ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 19530 Валута: BGN
Място на извършване
гр. София

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Поръчката следва да бъде изпълнена не по-късно 30.12.2014 г.
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) съответно –
минимум два договора включващи изработване на печатни/рекламни
материали.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показатели за оценка на офертите и тяхната относителна тежест.
Качество на техническото предложение (Ti) - 65%
Ценово предложение (Фi) - 35%
Комплексната оценка (Ei) на офертата на участника за изпълнение

УНП: 1e3d79dc-e599-4aa6-b5b2-ad6f69ec2a8b
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на обществената поръчка ще се изчислява по формулата:
(Ei) = (Тi)+(Фi)
Примерните формули за изчисляване на икономически най-изгодната
оферта подробно са публикувани в документацията на обществената
поръчка на профила на купувача на възложителя.
Срок за получаване на офертите
Дата: 18/12/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертите ще бъдат отворени на 19.12.2014 г. от 11.00 часа в
сградата на КЗП, пл. Славейков 4а, ет. 3

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 18/12/2014 дд/мм/гггг
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