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Изх. № 8534/04.11.2014 г. 

 

 НА ВНИМАНИЕТО НА 

 ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

 

 

 

П О К А Н А 

 

 

Относно: Директно възлагане по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП с предмет: 

„Информация и публичност на проекта" в изпълнение на Договор с рег. № 14-11-10 

от 01.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна 

програма “ Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с изпълнението на Договор с рег. № 14-11-10 от 01.09.2014 г. по 

проект „Оптимизиране структурата и функциите на ИА „Военни клубове и 

военно-почивно дело”, посредством провеждане на функционален анализ”, схема 

BG051PO002/14/1.1-08 по ОПАК. 

Ви отправяме ПОКАНА ЗА ОФЕРТА, за изпълнение на предвидените в рамките 

на настоящия договор  дейности по „Информация и публичност на проекта"  : 

Дейностите за информация и публичност ще популяризират проекта и 

резултатите от него сред широката общественост.  

Мерките за осигуряване на информираност и публичност на изпълнението на 

проекта ще се реализират през целия период на изпълнение на проекта – 01.09.2015г. и 

включват: 

1. Организация и провеждане на откриваща и закриваща конференция и 

пресконференция, с наемане на зала, оборудване и кафе паузи – 2 броя; 

2. Изработване на информационна табела за проекта – 1 брой; 

3. Подготовка и отпечатване на брошури – А4 цветна, двустранна и 

информационни материали за проекта /флаш памет/ - 500 броя /общо/;  

4. Платени медийни публикации – 3 броя. 
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Моля, във Вашата оферта да се съобразите със следните изисквания: 

І.  Срокът на валидност на офертите да не бъде по-малък от 12 месеца. 

ІІ. Условие за участие от Ваша страна е изпълнението на минимум  2 /две/ услуги, 

сходни с посочената дейност, осъществени през последните 3 години, както и 

наличието в екипа на поне двама експерти „Връзки с обществеността” и/или „Рекламни 

дейности”. Това се доказва със списък на услугите, които са еднакви или сходни  

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните  три години, считано от 

датат на подаване на офертата, заедно с доказателство за извършената услуга. 

Доказателство за извършената услуга може да бъде – договор, удостоверение, 

референция, препоръка, издадена от получателя или от компетентен орган, или чрез 

посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или 

услугата и други. 

ІІІ. Изпълнението на услугата трябва да съответства на ОПАК за предоставяне на 

безвъзмездна помощ и на мерките за публичност и информираност, съгласно правилата 

на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 

1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 

Кохезионния фонд. 

ІV. Стойността на предоставената услуга не следва да надвишава 5 250 лв. /пет 

хиляди двеста и петдесет лева/, без вкл. ДДС, съответно 6300 лв. /шест хиляди и триста 

лева/ с ДДС. 

V. Критерий за оценка: Най-ниска цена. 

 

VІ. Сключване на договор : С участника,  предложил най-ниска цена за изпълнение 

на поръчката ще се сключи писмен договор. 

 

VІІ. Офертите задължително трябва да съдържат следната информация: 

 

1. Офертата се подава в запечатан плик, придружен от писмо с посочен изходящ 

номер на поканата и наименованието на обществената поръчка, за която се 

отнася, което да позволи завеждането му в деловодната система на ИА „ 

Военни клубове и военно – почивно дело„ и поставяне на входящ номер. 

Офертата следва да постъпи в деловодството на  ИА „ Военни клубове и 

военно – почивно дело„ до изтичане на посоченият в раздел  ІV  от 

настоящото приложение срок. 
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2. Офертите да се представят като писмено предложение, изготвено в отговор на 

поканата на Възложителя. 

3. Офертите следва да съдържат данни за лицето, което прави предложението,  

ЕИК, наименование, представителство, адрес, координати-тел., факс, e-mail.  

4. Предложение за изпълнение на предмета на поръчката.  

5. Ценово предложение и срок на изпълнение на  поръчката. 

 

Ако сте в състояние да предоставите посочените услуги, ще очакваме Вашата 

оферта, с посочените характеристики, цени и условия на плащане, не по-късно от 

12.11.2014 г. до 17:30 часа на следния адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител” № 

7 или на факс: 02/9810731 или на е-майл: m_marinova@militaryclubs.bg на 

вниманието на Маргарита Маринова – координатор на екипа за управление на 

проекта, Тел:  029221715. 

 

Наименование и адрес на Възложителя: 

Изпълнителна агенция «Военни клубове и военно-почивно дело» 

Гр. София, бул. «Цар Освободител» № 7 

 

 

 

      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

        ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 

/П/ 
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