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СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

 
Проект – „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход на 
мобилността на работната сила в трансграничния регион Румъния – 
България“, 16.4.2.054, еMS ROBG-131 
 
Програма ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 
 
Бенефициент:  
 

Официално 
наименование: 

Европейски информационен център 
 

Адрес 
Велико Търново, площад Център 2, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, 
корпус 5, каб.510 

Лице за 
контакт 

Теодора Калейнска, председател на УС 

Телефон 062-605060; 0888-338908 

Електронна 
поща 

office@europeinfocentre.bg 

Интернет адрес www.europeinfocentre.bg 

 
Във връзка с изискванията на чл. 2, ал.7 на Постановление №160 на МС 
от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на 
оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична 
покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейският 
информационен център - Велико Търново публикува следното публично 
съобщение за набиране на ценови предложения.  

 
Предмет: 
Печатни услуги на промоционални материали в рамките на проект „Обединени 
за общ пазар на труда: интегриран подход на мобилността на работната сила в 
трансграничния регион Румъния – България“, код 16.4.2.054, еMS ROBG-131 
 
Описание на услугите:  
1. Отпечатване на папки  

Тираж - 200 бр; формат –  А4 ; папки картон, А4, 2 вътрешни джоба, 1 лице - 
пълноцветен печат,  картон гланц/мат(300 г/м²); допълнителни процеси – 
биговане, щанцоване и пакетиране 
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Максимална обща прогнозна стойност в лева, без ДДС – 586,74 лева 
2.  Отпечатване на брошури за проекта 
Тираж - 200 бр; формат – А4; пълноцветна двустранна 4+4, корица картон 
гланц  205 - 300 гр/м², тяло - 15 листа  хартия гланц 90-130 грама / м²; 

допълнителни процеси – биговане, влагане, щанцоване и пакетиране 
 
Максимална обща прогнозна стойност в лева, без ДДС - 586,74 лева  
3. Закупуване и отпечатване на химикали 

Тираж - 200 бр; алуминиев корпус, пълнител; персонализиране; допълнителни 
процеси – пакетиране 
 
Максимална обща прогнозна стойност в лева, без ДДС – 977,90 лева 
4. Отпечатване на брошури за професионалните училища 

Тираж – 1 500 бр; формат – А4  пълноцветна двустранна 4+4, корица картон 
гланц  205 - 300 гр/м², тяло - 15 листа  хартия гланц 90-130 грама / м²; 
допълнителни процеси – биговане, сгъване, влагане, щанцоване и пакетиране 
Максимална обща прогнозна стойност в лева, без ДДС – 4400,55 лева 
5. Отпечатване на плакати размер А3 

Тираж - 200 бр; формат – А3; хартия – 130 гр/м², дебелина 5 мм; цветност – 4+0 
(пълноцветно едностранно); персонализирани; вкл. графичен дизайн; 
 допълнителни процеси – пакетиране 
Максимална обща прогнозна стойност в лева, без ДДС – 273,81 лева 
6. Отпечатване на листовки 

Тираж – 1 500 бр; формат – 210 х 297 мм; хартия гланц/мат, максимум 150 
гр/м²; цветност – 4+4 (пълноцветно двустранно); допълнителни процеси – 
пакетиране 
Максимална обща прогнозна стойност в лева, без ДДС -733,43 лева 
ОБЩА прогнозна стойност: 
До  7 559,17 лева без ДДС  
Всички материали по позиция 1,2,3,4,5,6 ще бъдат изработени и изготвени от 
Изпълнителя, в пряка комуникация с Възложителя.  

 
Изпълнението на тези услуги е съгласно планирания времеви график на 
проектните дейности.  
Индикативен период – юли до 1 декември 2017г.  
 
Изисквания към кандидатите за изпълнение на услугите:  

1. Кандидатът трябва да е изпълнил за последните три години преди 
датата на подаването на офертите, и в зависимост от датата, на която 
кандидатът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 3 
/три/ доставки/услуги с предмет, сходен с предмета на настоящето 
съобщение. За целта е необходимо да се представи списък на изпълнени 
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доставки/услуги, които са сходни с предмета на поръчката, 
включително стойностите, датите и получателите.  

2. Офертите на кандидатите следва да съдържат предложение за всички 
позиции, посочени в настоящето съобщение, да бъдат в рамките на 
посочената максимална прогнозна стойност и да съответстват на 
зададените технически параметри. 

3. С избрания изпълнител ще бъде сключен рамков договор за целия 
период на изпълнение на дейностите. Всички услуги, свързани с печата 
на информационните материали, се изпълнавят въз основа на писмена 
заявка на Възложитела, за всеки конкретен случай,в която се посочва 
идейното задание, вида и броя на информационния материал, както и 
срока на изпълнение. 

4. Съдържанието на материалите ще се определя от възложителя 
/текстове и снимки/, което ще се предоставя на изпълнителя за 
оформление и изпълнение. Авторските права върху всички създадени 
продукти са на Възложителя. 

5. При изработката на крайните продукти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
спазва условията и изискванията на Наръчника за визуална 
идентичност по Програма        Интеррег V-A Румъния-България, 
публикувани на http://interregrobg.eu/bg/rules-of-
implementation/programme-rules/visual-identity- manual-bg.html; 

6. Съгласно изискванията на програмата, дейностите за информация и 
комуникация следва да бъдат одобрени от Съвместния секретариат /СС/ 
на Програмата. За тази цел в срок от пет дни от получаване на заявка, 
Изпълнителят изработва електронен проект за всеки артикул съгласно 
идейно задание на Възложителя, който подлежи на одобрение от СС. 
Възложителят изпраща за одобрение проектите за материали и след 
получаване на одобрението, информира по електронна поща 
Изпълнителят, за получения отговор /одобрение или необходимост от 
корекции/. Корекциите се нанасят при необходимост в срок от 1 работен 
ден от страна на Изпълнителя и отново се изпращат на Възложителя за 
ново одобрение от СС.  

7. Срокът за изпълнение на всяка заявка е не по-дълъг от 15 работни дни 
от датата на получаване на уведомление от Възложителя, че 
визуализацията на съответния артикул е одобрен от СС. 

8. Всички ценови предложения следва да са валидни за срок не по-малко 
от 30 календарни дни, считано от датата на подаването им. 

 
 
Срок за изпълнение на услугите: 

До 1.12.2017 година.  
 
Начин на плащане:  
Предвижда се Възложителя да извърши плащанията към Изпълнителя поетапно след 
извършване на определен етап от услугата. Всеки етап, и съответно плащане към 

http://interregrobg.eu/bg/rules-of-implementation/programme-rules/visual-identity-manual-bg.html
http://interregrobg.eu/bg/rules-of-implementation/programme-rules/visual-identity-manual-bg.html
http://interregrobg.eu/bg/rules-of-implementation/programme-rules/visual-identity-manual-bg.html
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него, се осъществява на основата на приемане на изработеното, подписване на 
приемо-предавателен протокол  от двете страни и представяне на фактура, в която да 
бъде вписан текста „По проект „Интегриран подход за трудова мобилност в 
транграничния регион между Румъния и България“, № 16.4.2.054, финансиран по 
Програма Интеррег V-A Румъния-България“. Плащането се извършва по банков 
път.Срокът за превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя в български 
лева е до 30 дни след извършване на услугата. 

- Първо плащане от 20% от стойността на договора, при предоставяне 
за одобрение на един екземпляр от всеки продукт и получаване на 
крайно одобрение от Съвместния секретариат и разрешение за 
печат. Плащането се основава на приемо-предавателен протокол и 
писмо-разрешение от Съвместния секретариат. 

- Финално плащане от 80% от стойността на договора, при 
предоставяне на отпечатаните материали и приемането им с 
приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 

 
Краен срок за подаване на ценовите предложения: 
До 30 юни 2017г. – 16.00 часа  

 
Начин на подаване на ценовите предложения:  
Кандидатите следва да представят ценовите си предложения по 

електронен път на адрес E-mail: office@europeinfocentre.bg  или по поща на 
адреса на Възложителя: гр. Велико Търново, площад Център – 2, ВТУ, 
корпус 5, зала 508. 
 

 
С избраният кандидат ще се сключи договор за услуги.  

 
За контакт:  

Теодора Калейнска, Председател УС на ЕИЦ, 
Гр. Велико Търново, площад Център – 2, ВТУ, корпус 5, каб. 510; 0888-
338908 
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Eвропейски информационен център – Велико Търново, 19.06.2017 

Съдържанието на настоящия материал не представлява непременно официалната позиция на 

Европейския Съюз. 

mailto:office@europeinfocentre.bg

