
00073-2016-0012

I. II. IV.

BG-Велико Търново: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт

Община  Велико  Търново,  пл.  Майка  България  №  2,  За: Теодора  Минкова,  Николина  Ангелова,

Република  България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg,

Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; Отдел Обществени поръчки, стая 317, стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/398.

I.1)

Адреси  и  лица  за  контакт,  от  които  може  да  се  получи  допълнителна  информация:  На

горепосочения адрес за контакти.

Адреси  и  лица  за  контакт,  от  които  може  да  се  получи  документация  за  участие:  На

горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за

участие:

Община  Велико  Търново  „Oбщински  център  за  услуги  и  информация на  граждани”, в

сградата на Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Иво Крумов Лазаров,

Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619108

Място/места за контакт: Община Велико Търново Oбщински център за услуги и

информация на граждани, в сградата на Община Велико Търново

Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

ОписаниеII.1)

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали”, по обособени позиции: Позиция №

1: Полиграфически услуги. Позиция № 2: Изработка на рекламни материали.

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги

Категория услуги: 13

Място на изпълнение: Община Велико Търново

Код NUTS: BG321

II.1.2)

Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.3)

1)2)3)1)2)3)

Съдържание на документ 14.3.2016 г. 16:25

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=719397&new... 1 от 7



Кратко описание на поръчката

„Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали”, по обособени позиции: Позиция №

1: Полиграфически  услуги.  Позиция  №  2: Изработка  на  рекламни  материали,  в  обхват съгласно

Техническите  спецификации.  Обособена  позиция  №  1 е  запазена  за  участие  за  специализирани

предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на Агенцията за

хората  с  увреждания,  или  в  еквивалентен  регистър  на  държава  -  членка  на  Европейския  съюз,

съгласно чл. 16г. от ЗОП, или обединения, в които участват само такива  лица. Участник, който е

специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в офертата си номера,

под  който  е  вписан  в  регистъра  на  специализираните  предприятия  и  кооперации  на  хора  с

увреждания,  поддържан  от  Агенцията  за  хората  с  увреждания,  или  информация  относно

регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. Участник, който е

специализирано  предприятие  или  кооперация  на  хора  с  увреждания,  може  да  участва  в

обществената поръчка по Обособена позиция № 1, при условие че може да изпълни 80 на сто от

нейния  предмет  със  собствено  производство  или  ресурс.  При  невъзможност  за  самостоятелно

изпълнение  в този  обем той  може  да  ползва  подизпълнители  или да  се  позовава  на  ресурсите  на

трети  лица,  при  условие  че  и  те  са  специализирани  предприятия  или  кооперации  на  хора  с

увреждания, за  което  се  представя информация по  реда  на  16 г., ал. 7 от ЗОП. Оферти  могат да

подават  и  други  заинтересовани  лица  извън  тези,  за  които  поръчката  е  запазена.  Офертите  на

заинтересованите лица  извън тези, за които поръчката е запазена  се разглеждат само ако няма: 1.

участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2. участник,

за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя

ІІ.1.5)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22462000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

Рекламни печатни материали

ІІ.1.6)

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната

търговска организация

НЕ

ІІ.1.7)

Обособени позиции

ДА

ІІ.1.8)

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

Ще бъдат приемани варианти

НЕ

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)

Общо количество или обем

В техническите спецификации и документацията са заложени минималните изисквания, поставени

от Възложителя, на които трябва да отговарят предложените от Участника полиграфически услуги

и  рекламни  материали. Техническата  спецификация не  е  ограничаваща  спрямо  възможността  на

Възложителя да поръча други полиграфически услуги в зависимост и с оглед на конкретната нужда

по време на действие на договора. Посоченото в документацията количество не е ограничаващо, а е

ориентировъчно  и  прогнозно  за  обема  на  артикулите.  Те  не  подлежат на  еднократна  доставка  и

възложителят не се ангажира, нито се ограничава със заявяването и закупуването на прогнозните

количества.

ІІ.2.1)
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РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозна стойност без ДДС

360000 BGN

Опции

НЕ

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаІІ.3)

Продължителност в месеци

36

Условия, свързани с изпълнението на поръчкатаIII.1)

Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията  за  участие  е  в размер  на: За  Позиция №  1 - 1800.00 (хиляда  и  осемстотин) лева;  За

Позиция № 2 - 1800.00 (хиляда и осемстотин) лева; Гаранцията за участие се представя в една от

следните форми: - безусловна и неотменима банкова гаранция – в оригинал, със срок на валидност

180 (сто и  осемдесет) дни  след крайния срок  за  получаване  на  офертите. Банковата  гаранция се

издава  в лева, в полза  на  Възложителя; - парична  сума  в български лева  - сумата  следва  да  бъде

внесена по банков път на името на Община Велико Търново, по следната сметка на Община Велико

Търново:  Сметка  в  лв.  (BGN):  IBAN:  BG  97SOMB91303324758001  BIC  Code:  SOMBBGSF

Наименование  на  банката:  Общинска  банка  АД  -  ФЦ  В.Търново.  Платежното  нареждане  за

внесената  парична  сума  се  представя  в копие.  Гаранция за  изпълнение  на  договора  Участникът,

определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя гаранция за изпълнение на

договора в размер на 3% от прогнозната стойност на поръчката по съответната обособена позиция

без ДДС. Гаранцията следва да бъде представена преди сключване на договора като: - безусловна и

неотменима банкова гаранция в оригинал, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане

срока  на  договора  и  срок  на  изпълнение  до  5  (пет)  работни  дни,  считано  от  датата  на  първо

поискване. или - парична сума в български лева - сумата следва да бъде внесена по банков път на

името на Община Велико Търново, по следната сметка на Община Велико Търново: Сметка  в лв.

(BGN):  IBAN:  BG  97SOMB91303324758001  BIC  Code:  SOMBBGSF  Наименование  на  банката:

Общинска  банка  АД  -  ФЦ  В.Търново.  Платежното  нареждане  за  внесената  парична  сума  се

представя  в  копие.  ВАЖНО:  Изискването  за  гаранции  не  се  прилага  за  специализираните

предприятия или  кооперации  на  хора  с  увреждания, които участват по обособена  позиция 1, тъй

като съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП от тях не се изисква гаранция за участие и за изпълнение.

ІІІ.1.1)

Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите,

които ги уреждат

Поръчката  е  предвидена  да  се  финансира  със  средства  от бюджета  на  Община  Велико  Търново.

Общата  прогнозна  стойност на  поръчката  е  360  000,00 лв.  без  ДДС,  а  по  отделните  обособени

позиции прогнозната стойност е: По обособена позиция № 1: 180 000,00 лв. без ДДС По обособена

позиция № 2: 180 000,00 лв. без ДДС Разпределението на финансовия ресурс по отделните позиции

е  прогнозно,  а  окончателната  стойност  ще  се  определи  в  рамките  на  реалното  изпълнение  на

поръчката и в зависимост от потребностите на възложителя от дейностите, включени в съответните

позиции.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща  извършването  на  съответните  услуги,  съгласно  ценовата

оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 дни след представянето на оригинална фактура и приемо-

предавателен протокол.

ІІІ.1.2)

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е

обединение на физически и/или юридически лица

При участие на обединение не се изисква създаване на юридическо лице

ІІІ.1.3)
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Условия за участие

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в

професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Плик № 1 – „Документи за подбор” за участие в обществена

поръчка с предмет: „Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали по обособена

позиция №:......(изписва се номерът и цялото наименование на съответната обособена позиция)”,

съдържащ:1.Представяне на участника, включващо: посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес,

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (Образец № 1 към

документацията); 2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 5 към документацията); 3.При

участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено

лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в

обединението, в който се посочва представляващия обединението; 4. Копие на документа за

внесена гаранция за участие в процедурата по сметка на възложителя или банкова гаранция за

участие – оригинал. Важно: За специализираните предприятия или кооперации на хора с

увреждания, които участват по Обособена позиция 1 не се изисква гаранция за участие.5.

Доказателства за изпълнение на изискванията по раздел II.2.3. „Минимални изисквания за

технически възможности, на които трябва да отговарят участниците в обществената поръчка“: 6. За

Обособена позиция № 1:Списък на услуги, сходни с предмета на позицията, извършени през

последните три години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 4). В списъка се

посочват стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. При

участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия се доказва от един

или повече от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с

критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 7. За Обособена позиция № 2: Списък на услуги,

сходни с предмета на позицията, извършени през последните три години, считано от датата на

подаване на офертата (Образец № 4). В списъка се посочват стойностите, датите и получателите,

заедно с доказателство за извършената услуга. При участие на обединения, които не са юридически

лица, съответствието с критерия се доказва от един или повече от участниците в обединението, чрез

които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

8. Декларация за свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП,

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 6 към документацията); 9.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 7 към документацията); 10.

Декларация за отсъствие на обстоятелства по Закона за икономическите и финансовите отношения

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях

лица и техните действителни собственици; (Образец № 8 към документацията); 11. Списък на

документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Образец №

13).Декларация по чл. 16г, ал. 7 и ал. 10 от ЗОП (Образец № 14); Плик № 2 „Предложение за

изпълнение на поръчкатa по обособена позиция №:...... (изписва се съответната обособена

позиция)”, съдържащ техническото предложение на участника за изпълнение по съответната

обособена позиция заверен с подписа и печата на участника и съдържащ: Техническо предложение

за изпълнение на поръчката - съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 - Образец № 9.1. - позиция № 1/ Образец №

9.2. - позиция № 2, съдържащо „Обяснителна записка с методология за изпълнение”. Техническото

предложение на участника трябва да отговаря на всички изисквания, определени от Възложителя;

Декларация по чл. 33, ал. 4 (ако е приложимо). Плик №3 с наименование „Предлагана цена”,

съдържащ ценовото предложение за съответната обособена позиция, изготвена по образец -

Образец № 2.1. или 2.2.: Ценово предложение - Образец № 2.1. или № 2.2.

ІІІ.2.1)

Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Възложителят не изисква документи и информация за

икономическо и финансово състояние на участниците.

Минимални изисквания: Възложителя не поставя минимални изисквания за икономическо и

финансово състояние на участниците.

ІІІ.2.2)

Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Участникът представя Списък на услугите, сходни с

предмета на позицията, за която се участва, извършени през последните три години, считано от

датата на подаване на офертата (Образец № 4). В списъка се посочват стойностите, датите и

получателите на конкретната услуга, заедно с доказателство за извършената услуга.Списъкът, се

представя от Участника поотделно за всяка обособена позиция. Доказателството за извършената

услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен

орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

ІІІ.2.3)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

Минимални изисквания: 1. Минимално изискване към т.1: Участникът трябва да докаже за всяка

обособена позиция за която кандидатства наличието на една изпълнена услуга, сходна с предмета

на позицията общо за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, както

следва: - За обособена позиция № 1: за сходни с предмета на позицията се считат изработката на

печатни материали и други, свързани с печата услуги; - За обособена позиция № 2 за сходни с

предмета на позицията се считат изработката на рекламни материали (сувенири и аксесоари),

печатни изделия, отличителни знаци, включително брандиране, външна и печатна реклама. При

участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия. се доказва от

един или повече от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието

си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

Запазени поръчки

Поръчката  е  ограничена  до кандидати  – специализирани  предприятия или  кооперации  на  лица  с

увреждания

ІІІ.2.4)

Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3)

За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.1)

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на

персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕ

ІІІ.3.2)

Вид процедураІV.1)

Вид процедура

Открита

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)

Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:
ІV.2.1)

Посочените по-долу показатели:

Показател: П1 - Цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 50

Показател: П2 - Организация на работата ; тежест: 50

Административна информацияIV.3)

Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни

документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

ІV.3.3)

Срок за получаване на документация за участие

25.04.2016 г.  Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 24 BGN

Условия и начин на плащане

Възложителят осигурява пълен достъп до документацията на Профила на купувача. При поискване

от страна на участниците за предоставяне на документацията на хартиен носител, същите заплащат

цена от 24 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС на основание чл. 28, ал.7 от ЗОП.Документацията се

получава в стая 318 в сградата на Община В. Търново всеки работен ден до изтичане срока, срещу

представен документ за платена цена на документацията за участие от 24 /двадесет и четири/ лева с

вкл. ДДС по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG36

SOMB 9130 31 24758000, BIC код: SOMBBGSF. Документацията за участие може да бъде изпратена

по куриер за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено поискване на факс 062/

Съдържание на документ 14.3.2016 г. 16:25

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=719397&new... 5 от 7



РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Полиграфически услуги

Кратко описание

Предоставяне  на  полиграфически  услуги  за  нуждите  на  Община  Велико  Търново  и  нейните

структури по заявка, съгласно Техническите спецификации

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000

Описание:

619 251 с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция, посочване

на  наименованието  на  процедурата,  приложен  платежен  документ  за  преведена  сума  на

документацията за участие.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

25.04.2016 г.  Час: 17:00
ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6)

Срок на валидност на офертитеIV.3.7)

Продължителност в дни

180

Условия при отваряне на офертитеIV.3.8)

Дата: 27.04.2016 г.  Час: 14:00

Място

Административната сграда на Община Велико Търново.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

и на  други  лица  при  спазване  на  установения режим за  достъп  до сградата, в която се  извършва

отварянето.

Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.1)

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.2)

Процедури по обжалванеVI.4)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02

9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 дневен срок, съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.2)

Дата на изпращане на настоящото обявление

14.03.2016 г. 

VI.5)
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Печатни материали и свързани с тях продукти

Количество или обем

По заявка според необходимостта на възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС

180000 валута BGN

Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изработка на рекламни материали

Кратко описание

Изработка на рекламни материали за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури по

заявка, съгласно Техническите спецификации.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22462000

Описание:

Рекламни печатни материали

Количество или обем

По заявка според необходимостта на възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС

180000 валута BGN

Срок за изпълнение в месеци 36

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)
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