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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.  

BG-Велико Търново:  

РЕШЕНИЕ 

 

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

Б) ЗА ПРОМЯНА 

 

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Номер: РД 24-13 от 04.02.2013 г.  

чл. 3, ал. 1 от ЗОП 

Б) за промяна 

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) 

Наименование и адрес 

Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Теодора Минкова, Даниела 

Дойнова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619231, E-mail: 

mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619231 

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" 

Интернет адрес/и: 

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

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

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и 

Регионален или местен орган 

I.2)

Основна дейност на възложителя 

Обществени услуги 

Информацията е за целите на 

извършване на промяна/техническа редакция 

Обект на поръчката II.1)

Услуги 

Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя 

"Извършване на рекламни услуги и дейности по информиране и публичност по Проект 

"Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона 

като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар" 

Обществената поръчка включва две обособени позиции: 1.Обособена позиция № 1 с 

предмет: "Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни 

материали, реклама в медиите и предоставяне на консултации"; 2.Обособена позиция № 2 с 

предмет: "Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проект 

"Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона 

II.2)

Съдържание на документ
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ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар" 

Кратко описание на поръчката 

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и във връзка с изпълнение на проект 

"Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона 

като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар", 

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 

2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Предметът на настоящата поръчка е: "Извършване на рекламни услуги и дейности 

по информиране и публичност по Проект "Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на 

вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на 

националния и международен пазар“ Обществената поръчка включва две обособени 

позиции: 1. Обособена позиция № 1 с предмет: "Изработване и разпространение на 

информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите и предоставяне на 

консултации"; 2. Обособена позиция № 2 с предмет: "Дейности по информиране, 

публичност и визуална идентификация на проект "Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите 

на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на 

националния и международен пазар" 

II.3)

Общ терминологичен речник (CPV) 

79342000 

Описание:  
Маркетингови услуги  

II.4)

Вид на процедурата 

Открита процедура 

ІI.5)

Процедурата е открита с решение 

номер: РД 24-8 от 24.01.2013 г.  
III.1)

Справка за обявления, подадени по електронен път 

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател" 

III.3)

Година и номер на документа: 

2013-520066 

Документ, за който се отнася тази публикация III.4)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 73-2013-5 III.4.2)

Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки 

обявление за поръчка 

III.4.3)

Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки 

520066 

III.4.4)

Дата на изпращане на оригиналното обявление 

24.01.2013 г.  

III.5)

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП 

Съдържание на документ06.2.2013 г.
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V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ 

 

VI: ОБЖАЛВАНЕ 

Причина за корекциите/допълненията: 

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган 

V.1)

Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие: 

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната 

документация за участие) 

V.2)

Текст за коригиране в оригиналното обявление:  V.5)

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:  

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите 

Вместо:  

Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: К1 -

Графично-текстова концепция за лого и слоган на туристическия бранд; тежест: 25 

Показател: К2 - Качество на предложената рекламна кампания на чужди пазари и в 

България; тежест: 25 Показател: Идеен проект за криейтив; тежест: 20 

Да се чете:  

Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: К1 -

Графично-текстова концепция за лого и слоган на туристическия бранд; тежест: 25 

Показател: К2 - Качество на предложената рекламна кампания на чужди пазари и в 

България; тежест: 25 Показател: K3 - Идеен проект за криейтив; тежест: 20 Показател: Ц -

Финансова оценка; тежест: 30 

Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:  V.6)

Място на датите, които трябва да бъдат променени:  

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие 

Вместо:  

25/02/2013 17:00 

Да се чете:  

27/02/2013 17:00 

Място на датите, които трябва да бъдат променени:  

Срок за получаване на документация за участие 

Вместо:  

18/02/2013 17:00 

Да се чете:  

20/02/2013 17:00 

Място на датите, които трябва да бъдат променени:  

Условия при отваряне на офертите 

Вместо:  

27/02/2013 10:30 

Да се чете:  

01/03/2013 10:30 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване VI.1)

Съдържание на документ06.2.2013 г.
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VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 

 

Възложител 

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. 

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП VI.2)

06.02.2013 г.  

Трите имена: инж. Даниел Димитров Панов 

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново 

Съдържание на документ06.2.2013 г.
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