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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Областна администрация Силистра 
 Представлявана от Николай Димов – Областен управител  
 Адрес: гр. Силистра 7500, ул. „Добруджа” № 27, тел. 086/818822 
  
 На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, чл. 101 г, ал. 1 от ЗОП, във връзка с 
целите на MIS-ETC Code 637/ Проект 2(1i)-2.2-2 „Здраве без граници”, реализиран по 
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., 
съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и бюджетите на Република 
България и Република Румъния, Областна администрация Силистра в качеството си на 
партньор по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 53248/09.08.2010 г. обявява 
процедура за определяне на изпълнител за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет: 
 

„Извършване на дейности по осигуряване на информация и публичност“ (печат 
на информационни материали и публикации в местен ежедневник)”, съдържаща 
следните изисквания към участниците: 
 

1. Да имат изпълнени договори с предмет сходен на предмета на настоящата 
поръчка – доказва се със заверени копия на договори и/или референции и мостри 
от изпълнени материали; 

2. Да разполагат с необходимата техника за изпълнение на поръчката – представя се 
декларация за наличната техника в свободен текст. 
 
Офертата се попълва по образец и трябва да съдържа: 
1. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо 
лице (заверено от участника копие); 

2. Предложение за изпълнение на поръчката – попълва се по образец – 
Приложение 1; 

3. Предлагана цена – попълва се по образец – Приложение 2; 
4. Декларация за сходен опит – Приложение 3, придружена със заверени копия 

от договори със сходен предмет и/или референции и мостри от изпълнени 
материали; 

5. Декларация за наличната техника за изпълнение на поръчката – свободен 
текст.) 

 
Срокът за изпълнение на поръчката е до 5 (пет) работни дни от сключване на 
договора. 
Офертата се представя за пълния обем на поръчката, като не се допускат 
варианти. Участниците, чиито оферти не отговарят на предварително обявените 
условия ще бъдат отстранявани от участие. Срокът на валидност на офертата е 30 
дни от крайния срок за подаване на офертите. Офертата и документите, 
съдържащи се в нея се представят в запечатан непрозрачен плик от участника 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 
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или от упълномощен от него представител лично или по пощата с обратна 
разписка на адрес: Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ 27. Върху 
плика с офертата се отбелязва предмета на поръчката, името на участника, адрес 
за кореспонденция, телефон и факс. При сключване на договор определеният за 
изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.  

 Предложенията, които отговарят на горепосочените изисквания, ще бъдат 
оценявани по критерий за оценка: “Икономически най-изгодна оферта”.  

 
Моля, в срок до 17.30 ч. на 30.07.2012 г. да представите в Деловодството на 

Областна администрация Силистра, гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 27, ет. 1, запечатан 
плик с Вашата оферта. 
 На разглеждане и оценяване подлежат офертите, които са подадени в 
определения срок, отговарят на посочените изисквания и съдържат указаните 
документи.  
 
 За контакти: Димитър Георгиев, Мл. експерт КАК, тел. 086/818823, e-mail: 
dimitar_lgeorgiev@abv.bg  
  
 Поканата, заедно с необходимите документи, е публикувана на Портала за 
обществени поръчки – www.aop.bg и на официалния сайт на Областна администрация 
Силистра – www.ss.government.bg  
 
 
  

 
  
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
 
НИКОЛАЙ ДИМОВ 
Областен управител на област Силистра 
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