
 

          
 

 

Публична покана по чл. 11, ал. 1 от 

 от ПМС №118/20.05.2014 г. 

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: Сдружение Общество Идеин 

Адрес: ул. „Александровска“ № 26, ет. 4, офис 3 

 

Град: Русе Пощенски 

код:  7000 

 

Държава: България 

За контакти: гр. Русе, ул. 

„Александровска“ № 26, ет. 4, оф. 3 

Лице/а за контакт: Елеонора 

Черкезова-Иванова 

Телефон: 082 507606 

Електронна поща: 

idein.society@gmail.com 

Факс: 0886 897 744 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

 

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 

 

X  юридическо лице с нестопанска цел 

моля, уточнете): 

 

X обществени услуги 

 

 

еопазване 

места за отдих и култура 

 

 

 

 

моля, уточнете): 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката 

или услугата 

 

 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 

съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 

Общество Идеин 

Idein Society  
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(а) Строителство               (б) Доставки                   

 

(в) Услуги   X                

 Изграждане  

 

 

Проектиране и изпълнение 

 

 Рехабилитация, 

реконструкция 

 

 Строително-монтажни 

работи 

 

 Покупка 

 

 Лизинг 

 

 Покупка на изплащане 

 

 Наем за машини и 

оборудване 

 

 Комбинация от 

изброените 

 

 Други (моля, пояснете) 

……………........................

............................................ 

Категория услуга: № 11 

 

 

 

(вж. приложение № 3 към 

чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки) 

Място на изпълнение на 

строителството: 

________________________ 

________________________ 

 

 

Място на изпълнение на 

доставка: 

______________________ 

______________________ 

 

код NUTS:  

Място на изпълнение на 

услугата: 

 

гр. Русе 

 

код NUTS: BG323 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  

 

Предмет на възлагане с настоящата процедура е доставка на услуга с предмет 

„Комуникация, информация и публичност на проект 2(4i)-1.2-1 „Заедно в реално време: 

Мрежа от видео-конферентни центрове (ВКЦ) за осъществяване на интерактивна 

връзка и сътрудничество в трансграничния регион“, MIS ETC 325, финансиран по 

Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.” 

 

Услугите, които следва да се предоставят в рамките на настоящата процедура, са 

насочени към широкото разпространение на резултатите от проекта. Основната задача е 

да се гарантира, че целият поток от информация ще достигне адекватно до съответната 

целева аудитория.  

 

Избраният изпълнител следва да изгради цялостна ПР и информационна кампания, 

която ще бъде провеждана в трансграничния регион на програмата (от българска и от 

румънска страна), в рамките на целия проект. В нея е включена подготовка, изработка и 

доставка (където е приложимо) на всички съпътстващи промоционални материали, вкл. 

филм и периодични медийни публикации, които повишават осведомеността на преките 

и непреките бенефициенти в проекта. Авторското право върху всички изработени от 

избрания консултант при изпълнение на поръчката рекламни и промоционални 

материали, филм, лого и т.н. възниква за Възложителя, като цената му е включена в 

посочената максимално допустима стойност за всеки от елементите на поръчката. 

 

Пълно описание на предмета на процедурата, включително технически и 

функционални характеристики и други изисквания, са представени в приложената към 

публичната покана „Техническа спецификация“.  

 

ІІ.1.3) Обособени позиции:   Х 
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Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 

 

само за една обособена позиция 

 

 

за една или повече 

обособени позиции 

 

за всички обособени 

позиции 

 
 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем  

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта и популяризирането му, избраният 

изпълнител следва да извърши следните услуги (подробно разписани в техническата 

спецификация):  

 

I. Провеждане на информационна и ПР кампания – максимална обща стойност 21 

122.64 лв. с включен ДДС 

II. Изработване и излъчване на рекламен мултимедиен филм за възможностите на 

видео конферентните центрове – максимална обща стойност 56 522.62 лв. с 

включен ДДС 

2.1 Изработване на филма с всички присъщи за това разходи (сценарий, 

режисура, заснемане, редакция,дублиране или субтитриране) -  26 598.88 лева 

2.2 Излъчване на филма 50 пъти по всички избрани канали общо в целия 

трансграничен регион – 29 923.74  лева 

III. Дизайн, предпечат и печат на промоционални материали – максимална обща 

стойност 29 860 лв. с включен ДДС 

- Плакат -  3.91 лв. за брой с включен ДДС (ако е приложимо), не повече от 

3910 лв. за целия тираж 

- Дипляна – 0.64 лв. за брой с включен ДДС (ако е приложимо), не повече 

от 6400 лв. за целия тираж 

- Информационни комплекти – 19.55 лв. за брой с включен ДДС (ако е 

приложимо), не повече от 19 550 лв. за целия тираж 

 

В посочените цени се включват всички разходи за хонорари, материали, пътуване, 

преводи от/на български и румънски език, наем на зала, оборудване и кетъринг, 

комуникации и други, които могат да възникнат при изпълнението, както и цената на 

авторското право върху съответните обекти на право на интелектуална собственост.. 

 

За всяка от горепосочените услуги са определени максимални допустими стойности, 

подробно разписани в техническата спецификация, част от настоящата поръчка. 

Офертата на изпълнителя не следва да надвишава така определените стойности! 

 

Прогнозна стойност в лева (в цифри): Максимална обща стойност на поръчката – 

107 505.26 (сто и седем хиляди петстотин и пет лева и 26 стотинки с включен ДДС (ако 

е приложимо).  

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение в месеци 11 месеца  или дни:  (от сключване на договора) 

 

Крайният срок за изпълнение на поръчката е не по-късно от крайния срок за 

изпълнение на проекта, който към настоящия момент е 30.11.2015 г. Валидни са и 

междинни срокове за изпълнение, които са предмет на офериране от кандидатите във 

връзка с методиката за оценка на офертите. 
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РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  

 

1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора):  

 

Не е приложимо 

 

 

1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на договора за 

изпълнение): 

 

Избраният изпълнител следва да представи гаранция за добро изпълнение в размер 

на 1% от стойността на договора (с ДДС) под формата на банкова гаранция или 

директен превод по следната банкова сметка на Възложителя: 

IBAN: BG37FINV91501203806126 

BIC: FINVBGSF 

При: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 

 

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 

съответните разпоредби, които ги уреждат 

 

Плащанията се извършват по банков път, съгласно заложените в договора условия – 

в 10-дневен срок от подписване на приемо-предавателен протокол/и за реално 

извършена услуга. 

 

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)     да Х    

Ако да, опишете ги: 

1.При попълване и представяне на своята оферта, кандидатите следва да спазват 

изискванията, посочени в техническата спецификация и документацията, в 

противен случай офертата ще бъде отхвърлена като несъответстваща  на 

изискванията на Възложителя.  

2 . В цената следва да са включени всички разходи на изпълнителя за извършване на 

поръчката, вкл. транспортни и командировъчни разходи. 

3. Кандидатът в процедурата може да декларира изпълнение с подизпълнители. В 

този случай всички изисквания относно  правен статус, финансови, икономически и 

технически възможности се отнасят и до подизпълнителите. За доказването им се 

прилагат съответните документи за всеки подизпълнител. Кандидатът посочва в 

офертата си имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и 

дела на тяхното участие. Прилага се и декларация от всеки подизпълнител, че е 

съгласен да участва в процедурата като такъв. 

5. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 

6. В случай че бъде определен за изпълнител, за доказване липсата на обстоятелства 

по чл. 22, ал. 1 от ПМС 118/20.05.2014 г., кандидатът следва да представи към 

момента на подписване на договора за възлагане, документи, издадени от 

компетентен орган, или заверено от кандидата извлечение от електронен/публичен 

регистър, или еквивалентен документ от съдебен или административен орган от 

държавата, в която е установен. 
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7. Когато в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи или 

когато те не включват всички случаи по чл. 22, ал. 1 на ПМС 118/20.05.2014 г., 

кандидатът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно 

значение според закона на държавата, в която е установен. 

8. Когато кандидатите са юридически лица, изискванията по чл. 22, ал. 1 от ПМС 

118/20.05.2014 г. се прилагат за лицата, които имат право да управляват и/или да 

представляват кандидата. Когато кандидатът предвижда участието на 

подизпълнители, тези изисквания се прилагат и за тях. 

9. За неописаните тук особени условия важат разпоредбите на ПМС № 

118/20.05.2014 г. 

 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

Кандидат в настоящата процедура, може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Кандидатите в 

процедурата се представляват от  законните си представители или от упълномощени 

с нотариално заверено пълномощно лица. В процедурата за избор на Изпълнител 

може да участва всеки Кандидат, който отговаря на предварително обявените 

условия. 

Изискуеми документи: 

1. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС 118/20.05.2014 г.  

2. Декларация с посочване на ЕИК/или Удостоверение за актуално състояние 

(оригинал или копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „вярно с 

оригинала"), или извадка от Търговския регистър (копие, заверено от 

кандидата с подпис, печат и текст „вярно с оригинала") – когато кандидатите 

са юридически лица;  

Когато кандидатите са юридически лица с нестопанска цел, представят 

решение за учредяване и актуално състояние (издадено не по рано от 3 

месеца преди крайния срок за подаване на оферти) 

Удостоверение от регистър БУЛСТАТ (копие, заверено от кандидата с 

подпис, печат и текст „вярно с оригинала") – когато кандидатства дружество, 

регистрирано по реда на ЗЗД;  

Когато е физическо лице – документ за самоличност (копие, заверено от 

кандидата с подпис, печат и текст „вярно с оригинала");  

3. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице представя 

договор/споразумение за създаването на обединение за участие в 

процедурата и информация кой го представлява – оригинал или заверено 

копие. В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, 

посочените в т. 2, документи се подават от всеки един от членовете на 

обединението. 

 

Чуждестранните физически или юридически лица и/или техни обединения 

предоставят еквивалентни документи на представените от съответните български 

физически или юридически лица в официален превод на български език, извършен 

от заклет преводач. 

 

Договор не може да се сключва с кандидат, който е (чл. 22, ал. 1 и ал.6): 

1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:  

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната 

система, включително изпиране на пари; 
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б) подкуп; 

в) участие в организирана престъпна група; 

г) престъпления против собствеността; 

д) престъпления против стопанството; 

2. обявен в несъстоятелност; 

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

законодателството на страната, в която лицето е установено или 

регистрирано. 

4. свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на 

Търговския закон с бенефициента или с член на неговия управителен или 

контролен орган. 

Липсата на обстоятелства по т. 1, 2, 3 и 4 се доказва от кандидатите : 

1.  при подаване на офертата – с декларация 

2. при подписване на договора за възлагане – с документи, издадени от 

компетентен орган, или със заверено от кандидата извлечение от 

електронен/публичен регистър или еквивалентен документ от съдебен или 

административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната 

чужда държава, не се издават документи, удостоверяващи липсата на посочените 

обстоятелства, кандидата представя клетвена декларация, ако такава декларация 

има правно значение, според закона на държавата, в която е установен. 

Когато кандидатите са юридически лица, изискванията по т. 1 се прилагат за 

лицата, които имат право да управляват и/или представляват кандидата. 

Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията по т. 

1 се прилагат и за подизпълнителите. 

При подписване на договора кандидатът, определен за изпълнител представя 

документи за удостоверяване липсата на обстоятелства, водещи до отстраняване от 

участие в избора за изпълнител, декларирани от него. Съгласно българското 

законодателство, тези документи са: 

- Свидетелство за съдимост на законния/те представител (представители) на 

кандидата, издадено не по-рано от 6 месеца, преди крайния срок за предаване на 

оферти. 

- Удостоверение за актуално състояние, издадено не по рано, от три месеца преди 

крайния срок за подаване на оферти. 

- Удостоверение, че кандидатът не е в процедура по несъстоятелност и ликвидация, 

издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за предаване на оферти. 

 

 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 2) 

Изискуеми документи и информация 

 

 

Неприложимо 

 

 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

 

Не приложимо 

 

 

 

ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 4) 
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Изискуеми документи и информация 

 

 

1. Списък на основните договори за 

услуги с предмет, сходен с предмета 

на процедурата, изпълнени през 

последните 3 години, считано от 

крайната дата за представяне на 

оферти по настоящата процедура, 

включително стойностите, датите и 

получателите, придружен от 

препоръки за добро изпълнение. 

Препоръките могат да бъдат 

представени в оригинал или като 

заверени от кандидата (с подпис, 

печат и текст „Вярно с оригинала”) 

копия. 

2. Автобиографии на предложените 

ключови експерти (свободна форма, 

на български език) с приложени 

доказателства за изискуемите 

образование, квалификации и опит: 

копия от дипломи, сертификати, 

трудови книжки, договори, 

референции и др. 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

 

1. Кандидатът (търговецът или 

обединението като цяло) следва да е 

изпълнил поне 3 договора през 

последните 3 години, считано от 

крайната дата за представяне на оферти 

по настоящата процедура, с предмет, 

сходен с предмета на процедурата. 

Под „сходен“ се разбира: 

- Провеждане на информационни и 

ПР дейности в рамките на проекти 

или 

- Изработка и доставка на печатни 

рекламни материали 

или 

- Изработване и излъчване на 

рекламен мултимедиен филм/и 

 

2. Кандидатът (търговецът или 

обединението като цяло) следва да 

осигури следния екип от ключови 

експерти: 

2.1 ПР експерт 

висше образование, степен „магистър” 

владеене на английски език 

опит в съставяне и изпълнение на 

комуникационни стратегии – минимум 1 

проект в публична или частна сфера. 

опит в работата в или с медии – минимум 

1 проект 

опит в организиране на 

информационни/публични събития – 

минимум 1 проект 

опит в съставителство на промоционални 

материали – минимум 1 проект,  

Забележка: един проект от опита на 

експерта може да доказва повече от една 

от изискваните сфери на експертиза. 

2.2 Дизайнер 

висше образование, степен мин. 

„бакалавър” по графичен дизайн, 

промишлен/инженерен дизайн, комуни-

кационен дизайн или друга сходна 

област; доказан опит в дизайн на печатни 

рекламни материали и изготвено и 

одобрено мин. едно лого на проект и/или 

компания 

2.3 Сценарист 

опит в съставянето на сценарий за 

рекламни филми – минимум 2 продукции 

2.4 Режисьор 
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опит в режисирането на рекламни филми 

– минимум 2 продукции 

2.5 Оператор 

опит в заснемането на рекламни филми – 

минимум 2 продукции 

2.6 Преводач 

Отлично владеене на румънски и 

български език писмено и говоримо; 

опит като преводач от/на български и 

румънски език 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Критерий за  оценка на офертите 

(моля, отбележете приложимото) 

 

най-ниска цена                                                             

или 

икономически най-изгодна оферта                         Х 

 

Х показатели, посочени в Методиката за оценка 

 

 

Показатели 

1.  Показател 

„Предлагана 

цена”  

2. „Срок за 

съставяне и 

внасяне на 

комуникационна 

стратегия и 

комуникационен 

план”  

Тежест 

30 % (0,30) 

 

 

30 % (0,30) 

 

 

 

Показатели 

3. “Срок за 

изработване и 

внасяне на 

цялостен проект 

за плакат, 

дипляна и 

информационни 

комплекти и за 

лого на видео-

конферентни 

центрове (ВКЦ)” 

(включващ 

текстове и дизайн 

според заданието) 

4. „Срок за 

изработване на 

рекламния 

мултимедиен 

филм за видео-

конферентните 

центрове” 

Тежест 

20 % (0,20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 % (0,20) 

 

(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, 

представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация 

и технически възможности на кандидатите.) 
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ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ 35337/19.05.2014 г. 

ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие - 

спецификации и допълнителни документи  

Не се предвижда закупуване на документация за участие в процедурата. Всички 

необходими документи за кандидатстване по настоящата публична покана са 

достъпни за свободно изтегляне от интернет страницата, посочена по-долу. 

 

ІV.2.3) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 13/01/2014 г. (дд/мм/гггг)                  Час: 10:00 

 

ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 

 
 

1 http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща 

информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на 

Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби) 

 

2. http://www.cbcromaniabulgaria.eu  

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

 

(дд/мм/гггг) 

или  

или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти) 

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 13/01/2014 г. (дд/мм/гггг)  

Час: 13:00 

Място (когато е приложим) гр. Русе, ул. Александровска 26, ет.4, офис 3 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите  

(когато е приложимо)      да Х        

Кандидати в процедурата или упълномощени от тях представители; 

Представители на УО/ДО ГД „УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО” на МРРБ 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящия 

пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да 

съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

1. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 118 / 20.05.2014 на Министерския 

съвет – по образец; 

2. Декларация с посочване на ЕИК/или Удостоверение за актуално състояние (оригинал 

или копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „вярно с оригинала"), или извадка 

от Търговския регистър (копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „вярно с 

оригинала") – когато кандидатите са юридически лица;  

Когато кандидатите са юридически лица с нестопанска цел, представят решение за 

http://www.eufunds.bg/
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/


 

 

 

 

10 

10 

учредяване и актуално състояние (издадено не по рано от 3 месеца преди крайния срок за 

подаване на оферти) 

Удостоверение от регистър БУЛСТАТ (копие, заверено от кандидата с подпис, печат и 

текст „вярно с оригинала") – когато кандидатства дружество, регистрирано по реда на ЗЗД;  

Когато е физическо лице – документ за самоличност (копие, заверено от кандидата с 

подпис, печат и текст „вярно с оригинала");  

Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице представя договор/ 

споразумение за създаването на обединение за участие в процедурата и информация кой го 

представлява – оригинал или заверено копие. В случай, че кандидатът е обединение, което не 

е юридическо лице, посочените в т. 2, документи се подават от всеки един от членовете на 

обединението. 

 

Чуждестранните физически или юридически лица и/или техни обединения предоставят 

еквивалентни документи на представените от съответните български физически или 

юридически лица в официален превод на български език, извършен от заклет преводач.. 

 

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. 

ІІІ.2.2 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази 

точка,  трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 

Неприложимо 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата 

по т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази 

точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 
1. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на процедурата, 

изпълнени през последните 3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден 

или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружен 

от препоръки за добро изпълнение. Препоръките могат да бъдат представени в оригинал или 

като заверени от кандидата (с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”) копия. 

2. Автобиографии на предложените ключови експерти (свободна форма, на български 

език) с приложени доказателства за изискуемите образование, квалификации и опит: копия 

от дипломи, сертификати, трудови книжки, договори, референции и др. 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 
1. Оферта – по образец; 

2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители); 

3. Документи по т. А и В за подизпълнителите в съответствие с Постановление №118 на 

Министерския съвет от 20.05.2014 г.; 

4. Проект на договор, непопълнен, но подписан на всяка страница от представляващия 

кандидата, (удостоверяващ, че участникът е запознат и приема условията на 

проектодоговора).  

 

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат 

да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. 

Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на 

искането. 

2. Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на 

Единния информационен портал за обща информация за управлението на 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република 
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България и се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на 

такава 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да 

иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да 

изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България е съфинансирана от Европейския съюз чрез  
Европейския фонд за регионално развитие 

 
Проект 2(4i)-1.2-1 Заедно в реално време: Мрежа от видео-конферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и 

сътрудничество в трансграничния регион, MIS ETC code: 325,  
Сдружение Общество Идеин 

 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/


          
 

Приложение 1- Образец 

Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г. за участие в процедура на 

“Избор с публична покана” 

 

 

ДО  

Сдружение Общество Идеин 

гр. Русе, ул Александровска 26, ет. 4, оф. 3 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

„Комуникация, информация и публичност на проект 2(4i)-1.2-1 „Заедно в реално време: 

Мрежа от видео-конферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и 

сътрудничество в трансграничния регион“, финансиран по Програмата за 

трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.” 

 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за определяне на изпълнител с предмет:  

 

„Комуникация, информация и публичност на проект 2(4i)-1.2-1 „Заедно в реално време: 

Мрежа от видео-конферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и 

сътрудничество в трансграничния регион“, финансиран по Програмата за 

трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.” 
 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените 

от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени 

за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 

 

Предлагаме следните междинни срокове за изпълнение на предмета на процедурата: 

  

Общество Идеин 

Idein Society  
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1. Срок за съставяне и внасяне на комуникационна стратегия  

 

________________ календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора за 

изпълнение. 

2. Срок за изработване и внасяне на цялостен проект за плакат, дипляна и 

информационни комплекти и за лого на ВКЦ 

________________ календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора за 

изпълнение. 

3. Срок за изработване на рекламния мултимедиен филм за видео-конферентните 

центрове  

________________ календарни дни, считано от датата на връчване на възлагателно 

писмо от страна на Възложителя. 

 

Потвърждаваме, че ще изработим промоционалните материали в срок до 15 

календарни дни след одобрението на текстовете и дизайна и съгласуването им с Техническия 

секретариат на програмата – Кълъраш, както е посочено в техническата спецификация. 

Потвърждаваме, че ще изпълним поръчката в указания общ срок и не по-късно от 

крайния срок за изпълнение на проекта, който към настоящия момент е 30.11.2015 г. 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 
(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана). 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

Общество Идеин 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 

 
Минимални характеристики: 

 

I. Провеждане на информационна и ПР 

кампания: 

 

Услугата включва следните дейности: 

1. Изготвяне на комуникационна стратегия и 

подробен комуникационен план (план на 

кампанията) с описани всички дейности, свързани с 

популяризиране,  комуникация и информиране в 

рамките на проекта, основни целеви аудитории, 

времетраене, отговорници и т.н. Стратегията и 

планът следва да бъдат съгласувани с Ръководителя 

на проекта, с Координатор събития на ВКЦ мрежата 

и координирани с всички партньори по проекта.  

2. Създаване на актуална електронна база 

данни на медиите в трансграничния регион  като 

част от изграждащата се информационна и 

контактна база данни на проекта. 

  



 

 

 

  

3 

3 

3. Периодично подготвяне на информационни 

материали, разпращане до медиите  и/или 

предоставяне на проектните партньори за 

разпращане до медиите; отчитане на  медийния 

отзвук (мониторинг на медиите – медия клипинг) 

4. Оказване на консултантска и техническа 

помощ на Координатор събития на ВКЦ мрежата и 

партньорите по проекта; участие в предвидените 8 

ПР-конференции (4 в началото и 4 в края на проекта, 

с местонахождения в България (Русе и Враца) и в 

Румъния (Кълъраш и Крайова)), при необходимост и 

при поискване от страна на Възложителя - участие 

във всички останали проектни събития и работните 

срещи на екипа. 

5. Координиране на процеса при изготвяне и 

разпространение/излъчване на всички рекламни и 

промоционални материали, предвидени в настоящия 

договор, в съгласуваност с Ръководителя на проекта 

и партньорите. Подготовка на текстовете на 

рекламните и промоционалните материали. 

6. Консултиране на партньорите при 

изготвянето на материали и публикации, 

непредвидени в настоящия договор 

7. Консултиране на екипа за управление на 

проекта и изготвяне съвместно с Мениджър мрежи 

(част от екипа на Възложителя) на техническото 

задание за изработването на уеб сайт (интернет 

комуникационна платформа) на проекта 

8. Създаване на материали за публикуване в 

проектния сайт на текуща информация до края на 

проекта за всяко събитие или нова дейност и 

редакторска намеса за  верността и правилното 

стилистично оформление на текстовете (в 

българската версия) и цялостното оформление на 

публикуваните статии, снимки и материали. 

 

II. Изработване и излъчване на рекламен 

мултимедиен филм за възможностите на видео 

конферентните центрове 

- продължителност:  между 3 и 5 минути 

- озвучаване или субтитриране на български и 

румънски език – две езикови версии 

- цел на филма – да се рекламират услугите на 

ВКЦ сред представители на целевата група и 

широката общественост 

- излъчване: да се осигури излъчване на 

рекламния филм в транграничния регион чрез ТВ 

станции и други канали, вкл. интернет базирани, 

минимум 50 пъти общо за двете езикови версии. 

 

III. Дизайн, предпечат и печат на промоционални 

материали: 

o Плакат–на български и на румънски език: 

- цел на плаката - да оповести широката 

общественост за изпълнявания проект 
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- тираж: 1000 броя (500 бр. на български и 500 

бр. на румънски език) 

- размери – 50 х 70 см;  

- хартия – 115 г/м2;  

- материал – гланц;  

- цветност – пълноцветен едностранен печат;  

- проект – одобрен от Възложителя. 

o Дипляна – на български и румънски език: 

- цел на изданието - да информира 

бенефициентите и широката публика за проекта, да 

се привлекат преки участници в проектните събития 

- тираж: 10 000 броя(5000 бр. на български и 

5000 бр. на румънски език) 

- размер – формат А4 с 2 сгъвки; 

- хартия – 115 г/м2, гланц; 

- печат - пълноцветен двустранен;  

- проект – одобрен от Възложителя. 

o Информационни комплекти – 1000 броя, 

съдържащи папки,химикалки, етикети, стикери, CD 

и/или други по предложение на Изпълнителя, 

брандирани на български (500 бр.) и на румънски 

(500 бр.) език 

 

*Забележка: Всички изисквания са 

подробно разписани в техническата 

спецификация, неразделна част от 

настоящата поръчка 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо):  

Не е приложимо 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

 

Всички изготвени в рамките на договора 

материали следва да съответстват на 

изискванията за информация и 

публичност, съгласно актуалния 

Наръчник за визуална идентичност на  
Програмата за трансгранично 

сътрудничество България – Румъния 

2007 – 2013 г 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

 

Лицензи/права, където е приложимо 

 

Авторското право върху всички 

изработени от избрания консултант при 

изпълнение на поръчката рекламни и 

  



 

 

 

  

5 

5 

промоционални материали, филм, лого и 

т.н. възниква за Възложителя, като 

цената му е включена в посочената 

максимално допустима стойност за всеки 

от елементите на поръчката. 
 

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация: 

 

Не е приложимо  
 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  
 

  

Други: неприложимо 
 

  

 

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили 

всички права на интелектуална собственост и всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва: 

 
 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

 

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 

 

№ Описание на доставките/услугите/ 

дейностите/ строителството 

К-во /бр./ Единична 

цена в лева с 

ДДС  
 

Обща цена в лева с 

ДДС  

1 Провеждане на информационна 

и ПР кампания 

1   

2 Изработване и излъчване на 

рекламен мултимедиен филм за 

видео-конферентните центрове 

   

2.1. Изработване на филма с всички 

присъщи за това разходи 

(сценарий, режисура, 

заснемане, редакция,дублиране 

или субтитриране) 

1   

2.2.  Излъчване на филма 50 пъти по 

всички избрани канали общо в 

целия трансграничен регион 

   

3. Дизайн, предпечат и печат на 

следните прмоционални 

материали 

   

3.1. Плакат 1000 броя 

(500 бр. на 

български 

и 500 бр. 

на 

румънски 

език) 

  

3.2. Дипляна 10 000 

броя (5000 
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бр. на 

български 

и 5000 бр. 

на 

румънски 

език) 

3.3. Информационни комплекти 1000 броя   
 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността с включен  ДДС) 

 

    

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 
( описва се, съгл. условията на техн. спецификация) 

 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 

задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата. 

 

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи. 
 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. ............................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................. 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 
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Приложение 3 

               Изисквания към офертите 

                         от ПМС №118/20.05.2014 г. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 
 

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от 

бенефициента условия. 

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 

Офертата следва  да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и 

финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента 

документи, посочени в поканата. 

Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал/нотариално 

заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат 

съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи. 

Документите, представени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език. 

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите 

са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може 

да представи самостоятелна оферта. 

Съгласно Чл. 16. (1) от ПМС 118  до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите 

лицата могат да поискат писмено от Бенефициента разяснения по поканата. Съгласно Чл. 16 (2) ПМС 

118, разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на Единния 

информационен портал за фондовете от Европейския съюз и се публикуват на интернет страницата на 

бенефициента, при наличие на такава, в тридневен срок от датата на постъпване на искането. 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от 

него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът 

посочва: 

1. име и адрес на бенефициента; 

2. име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес на 

кандидата; 

3. наименование на обекта на процедурата; 

4. следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и 

класиране”. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 

получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава 

документ. 

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или 

скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат. 

 
 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България е съфинансирана от Европейския съюз чрез  
Европейския фонд за регионално развитие 

 
Проект 2(4i)-1.2-1 Заедно в реално време: Мрежа от видео-конферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и 

сътрудничество в трансграничния регион, MIS ETC code: 325,  
Сдружение Общество Идеин 

 

Общество Идеин 

Idein Society  

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/

