Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Публично Gъобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС
Ne,l60/01.07.2016 г.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ нА цЕнови
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗД БЕЗВЪ3МЕЗДНД ФИНДНСОВД ПОМОЩ: BGO5M9OP001-1 .0031175-с01

ндимЕновдниЕ нд проЕКТА:

,,Създаване на условия за траЙна 3аетост на
безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните
услуги"

БЕНЕФИЦИЕНТ: ПРОДИЗАЙН ЬЪЛГДРИЯ ЕООД
На основание чл. 2, ал.7 от ПМС Ns 160/01 .07 .2016 г. оповестява публично
съобщение за набиране на ценови предложения
1. Описание на

услугата

във връзка с изпълнение на проект ,,създаване на условия за трайна заетост

на

безработни младежи

до 29 год. в

сферата

на

рекламата

и

информаЦионните услуги" по договОр за безвъзмездна финансова помощ No
BGO5M9OP001-1 .003-1 175-с01 , финансиран от Оперативна програма ,,Ра3витие

на човешките ресурси 2О14-2о20", съфинансирана от Европейския съю3 чре3
Европейския социален фонд и за постигане на целите на проекта, както и да се
осигури публичност и информиране на обществеността и участниците в проекта

относно финансовия принос на Ес чрез Европейския социален фонд и
Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурсИ 2014-2020" за
за:
финансиране на проекта, е необходимо да бъде избран изпълни,тел
лчлуtц,.ецtuпds,Ьg

mрайнО
Процеdура вGо5мgорOо1-1.00з ,,Ново рабоmно мясmо 2о75", проекm ,,Съзdаване но условuя за
заеmосm на безрабоmнч млоdежч dо 29 еоd. в сфераmа но рекламаmо u uнфорМацuоннumе услу2t]",
Ооеовор N9 вGO5м^орOо1-1.ооЗ-7175-с07, фuнонсuрон оm Опероmчвна проерома ,,Розвumuе на
човешкumе ресурсч", съфuнансuроно оm Европейскuя съюз чре3 Европейскuя соцuален фонd
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изработка и доGтавка на материали за осигуряване на информиране и
публичност по следните обособени позиции:
Об. позиция 1: Информационни материали
1) Информациснен плакат- 1 брой
Сума: 100 лева
2) Стикери - 35 броя
Сума: 7 лева
Обща сума за обособената пOзиция: 107 лева
Об. позиция 2,. Проttлоционални материали
1) Химикалки: 300 бр.
Сума: 300 лева
2) Корпоративни папки: 300 бр.
Сума: 600 лева
3) Блокноут: 250 бр.
Сума: 750 лева
4) Календари: 100 бр.
Сума: 350 лева
Обща сума за обособената позиция: 2 000 лв.
Обща сума: 2107 лв,
2. Техническо задание

2.1. Общи изисквания

2.1,1. Всички материали трябва

да бъдат

изготвени

в

съответствие с

на единните стандарти за визуализация на подкрепата
Европейските фондове,описани в Единния наръчник на бенефициента

изискванията

от
за

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г,, относно:
- Лого и слоган на ЕсиФ в Република България. цветност и пропорции;

роизвехцане; шрифтове
- обем и обхват на представяната информацията;
възп
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uнфорМоцttоннumе
заеmосm

на

безрабоmнч млаdежч dо 29 еоd. в сфераmа на реклOмаmа u

услуzLl",

на
dоzовор N9 вGO5м\орOо1-1.00З-1175-с01, фuнансuрон оm Операmчвно проzрама ,,Развumuе
човеu)кumе pecypcu", съфuнансuРано оm Европеttскuя съюз чрез Европейскuя соцчолен фонd

Процедурата се осьществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

- Конкретни указания за съдържание и визуализиране на

документи,

пояснителни табели, промоционални материали и др.

2,1,2, Промоционалните материали да бъдат изработени от рециклирана
хартия и бързоlбио разградими материали, аза всички документи, разработени
във връзка с изпълнението на услугата да се използва рециклирана хартия.
2,1.3, Място на доставка:

Офис на Проffизайн България ЕООД
жк. Младост 1, бл, 156, офис 4

Гр. София

2.2.Изисквания към Об. позиция 1: Информационни материали
1) Информационен плакат

-

Количество: 1 брой

- Размери: 50/70 см
- Фон: бял

- Съдържание: съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента
за прилагане на правилата за информация и комуникация2014 -2020 г
-,Щруги: Възможност за закрепване на стена

2) Стикери
- Количество: 35 броя
- Размери 5l7 см
- Фон: бял

- Съдържание: съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента
за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г
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[руги: Предназначени за залепване, тип ,,лепенка'

-

2.3. Изисквания към

об. позиция 2: Промоционални материали

1) Химикалки

- Количество: 300 бр.

- Визия: съгласно указанията на Единния наръчник на бенефициента

за

прилагане на правилата за информация и комУникация 2014 -2020 г,,
- Произведени от минимум70% рециклирани материали и съответстващи на
норма ASTM D6400 или еквивалент
- Износоустойчив връх - карбидно топче
- Прибиращ се писец с дебелина 1 мм
- Клас среден
- L{вят на мастилото - синьо
-

Характеристики на мастилото - EN

71

-З или еквивалент

2) Корпоративни папки
- Количество: 300 бр.
- Размери: Разгънат размер 420х297мм
- Материал: Хартия iSОгр. мат, двустранен мат ламинат, частичен лак, джоб с
прорез за визитка
- Вид на печата: пълноцветен - 4+4
3) Блокноут
- Количество: 250 бр.
- Размери:210х297мм
- Брой страници. 50
- П/iатериал: 80гр. матова хартия (рециклиранана), твърда подложка
- Вид на печата: пълноцветен 4+0
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4) Календари:
- Количество: 100 бр.
- Тип: Работен, три секционен.
- Размери:315х720мм
3. Начин на кандидатстване

всеки кандидат има право да представи само една оферта по една или повече
обособени позиции.
КандидаТите за изпълнеНие на услугата трябва да представят своите оферти
на страницата на Информационната система за управление и наблюдение на

средствата от ЕС в България 2020

- исуН

2020 в раздел Е-тръжни процедури

или на ел. Поща: office@prodesign,bq

ДДТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО В ИСУН 2020 10.10,2016

срок зд поддвднЕ нд цЕнови прЕдложЕния:

14.10.20,16

г.

г.

Ръководител на проекта:
Анета Петрова
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