Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”
Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”
Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”,
съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект
№ 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша”,

Дирекция на Природен Парк Витоша
София 1303, ул. „Антим І” №17

ПУБЛИЧНА П О К А Н А
от Директора на Дирекция на Природен парк Витоша,
адрес: ул. „Антим І” № 17, 1303 гр. София, dppvitosha@iag.bg

ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
По реда на глава осма, чл. 101а и следв. от Закона за обществените поръчки

Уважаеми дами и господа,
С настоящата покана Ви каня да представите своята оферта, за услуги с предмет "Предпечатна
подготовка и печат на 20 бр. информационни PVC табла с дебелина 3 мм и размери 99х54
см за информиране на широката общественост за съфинансирането, предоставено от
Европейския съюз по Оперативна програма «Околна среда 2007 - 2013», съгласно
изискванията на ОПОС ". Услугите се извършват съгласно договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, във връзка с изпълнение на дейностите по проект
„Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк
Витоша” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.
1.
Максимално допустимата крайна цена на услугата е 840 лв. без включен ДДС
за 20 броя информационни PVC табла. Информацията, която трябва да бъде включена в таблата
ще бъде предоставена от възложителя на изпълнителя, при сключване на договора.
2.
Срок за извършване на услугата: до 10 (десет) календарни дни, считано от датата
на сключване на договора с избрания изпълнител.
3.
Избор на печеливша оферта, методика и показатели за оценка на офертите при изпълнение на изискванията, посочени в т. 3, 6 и 8 изборът ще се извърши по критерий
"най-ниска цена". Стойността за извършване на услугата следва да бъде посочена без ДДС.

4.
Офертата трябва да има вид на писмено предложение и да включва следните
елементи:
4.1. данни за лицето, което прави предложението - наименование, адрес, ЕИК и др;
4.2. ценово предложение за извършване на услугата – стойността на ценовите
предложения от участниците не трябва да надхвърлят 840 лв. без включен ДДС за
предпечатна подготовка и печат на 20 броя информационни PVC табла с размери
99х54 см и дебелина 3 мм. Ценовата оферта трябва да включва всички разходи по
изпълнение на услугата. Следва да бъдат посочени единични цени и крайна цена в
лева, без ДДС, която включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение
на поръчката в описания вид и обхват. В случай, че участник представи оферта с
по-високи стойности, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще
бъде отстранен от участие в процедурата.
4.3. предложение за изпълнение на изискванията към услугата – следва да включва
подробно описание, съобразно изискванията на възложителя;
4.4. срок на валидност на офертата – минимум 30 (тридесет) дни, считано от крайния
срок за предаване на офертите;
4.5. офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от лицето, което представлява
участника.
7.
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.
8.
Място, срок и начин за подаване на офертите: До 14:00 ч. на 15.05.2012 г. на
адреса на Възложителя: ул. „Антим І” № 17, 1303 гр. София. Офертата трябва да се представи в
запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи
предмета на поръчката, за които участва, наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител.
Лице за контакт: Юлия Михайлова, тел. +359 885 511 019, julia_mihaylova@abv.bg и +359 2 989
53 77, dppvitosha@iag.bg.

Дата: 07.05.2012 г.
С уважение: ___________________
ландш. арх. Снежана Петрова
Директор на Дирекция
Природен парк Витоша

