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Проект на обявление

Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00850

Поделение: община Вършец

Изходящ номер: 479 от дата 18/12/2012

Коментар на възложителя:
Открита процедура за избор на изпълнител с предмет: 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ 
по проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически 
продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, 
Берковица и Годеч” финасиран по ОП "Регионално развитие 2007 - 
2013г."

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

Официално наименование
община Вършец

Адрес
бул."България" № 10

Град Пощенски код Държава
Вършец 3540 България

За контакти Телефон
Общинска администрация - Вършец 09527 2222

Лице за контакти
Антон Тошев

Електронна поща Факс
admin_varshetz@mail.bg 09527 2323

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):
www.varshets.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
www.varshets.bg

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
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Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  

възложител/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ 
по проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически 
продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, 
Берковица и Годеч” финасиран по ОП "Регионално развитие 2007 - 
2013г."

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  

услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на  

конкретния предмет на вашата поръчка)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги

Изграждане

Проектиране и  

изпълнение

Изпълнение с каквито и  

да е средства на  

строителство,  

съответстващо на  

изискванията,  

определени от  

възложителите

Покупка

Лизинг

Наем

Покупка на изплащане

Комбинация от  

изброените

Категория услуга  No 13

(Относно категориите  

услуги 1-27, моля вижте  

Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на  

строителството

Място на изпълнение на  

доставката

Място на изпълнение на  

услугата

Общини - Вършец, 
Годеч, Берковица

код NUTS: код NUTS: код NUTS: BG312

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  

доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

Рамково споразумение с няколко  

изпълнители

Рамково споразумение с един   

изпълнител

Брой: ________ или (когато е приложимо)  

максимален брой ________ на участниците в  
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предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години:  ________ или в месеци:  ________

Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато  

е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:

или от:  ________ до ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Настоящата поръчка се осъществява във връзка с изпълнението на 
проект на община Вършец: „Подкрепа за развитие на регионален 
туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - 
общини Вършец, Берковица и Годеч”.
В рамките на посочения проект е планирано осъществяването на 
дейности, свързани с изработване и разпространение на 
информационни, маркетингови и рекламни материали, осъществяване 
на реклама в медиите, предоставяне на консултации, както и 
осъществяването на дейности, свързани с осигуряване на 
публичност и визуализация по проекта.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79340000

Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените  

позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на  

обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена  

позиция

за една или повече  

обособени позиции

за всички обособени  

позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  

когато е приложимо)

Предметът на настоящата поръчка включва предоставянето на услуги 
във връзка с осъществяването на информационни, рекламни и 
маркетингови дейности по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Изработване и разпространение на 
информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в 
медиите, предоставяне на консултации.
Обособена позиция 2: Дейности по информиране, публичност и 
визуална идентификация.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 224500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:

след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и  

________

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението 31/12/2013 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие е сума в размер на 2 000 (две хиляди) лв. 
по обособена позиция 1. 
По обособена позиция 2 не се изисква внасяне на гаранция за 
участие.
Гаранцията за изпълнение е в размер на  3 % от стойността на 
договора без ДДС по обособена позиция 1. 
По обособена позиция 2 не се изисква гаранция за изпълнение.
Гаранцията за участие или изпълнение се представя в една от 
следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за 
участие или изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  

съответните разпоредби, които ги уреждат:

И по двете обособени позиции е предвиден следният начин на 
плащане:
-30% авансово плащане – в 15 дневен срок от подписване на 
договор за обществена поръчка;
-70% окончателно плащане – в 15 дневен срок от подписване на 
констативните протоколи за приемане на извършената от 
Изпълнителя работа.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е  

приложимо):

Няма изискване за създаване на юридическо лице.

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:
Срокът за изпълнение на договора по обособена позиция 1 е 3 
месеца от датата на сключването му.
Срокът за изпълнение на договора по обособена позиция 2 е до 
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31.12.2013г.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването  

им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, който следва 
да бъде подписан от участника.
2. Административни сведения за участника (по образец)
3. Регистрационни документи за участника:
- За юридически лица – копие от документ за регистрация или ЕИК, 
съгласно чл. 23 от ЗТР, а в случай на участие на чуждестранно 
лице – копие от документа за регистрация, съгласно националното 
му законодателство;
- За физически лица – копие на документ за самоличност.
При участие на подизпълнители – документите по тази точка се 
представят и за тях.
При участие на обединение – документите по тази точка се 
представят за всяко лице, участващо в обединението.
4.  Документ за създаване на обединение/консорциум (ако е 
приложимо), съгласно чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП. В документа 
задължително се посочва лицето, което представлява обединението/ 
консорциума.
В тази връзка се представя акта/споразумението за създаване на 
обединението/консорциума, подписан от лицата, участващи в него, 
в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в 
които документът е съставен на чужд език се представя и в превод 
на български език). В този случай, участниците в 
обединението/консорциума сключват споразумение, което трябва да 
съдържа най-малко клаузи, които да гарантират, че всички членове 
на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за 
изпълнението на договора; че водещия член на 
обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава 
указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума 
(включително да подпечатва) общите за обединението/консорциума 
документи; че изпълнението на договора, включително плащанията, 
са отговорност на водещия член на обединението/консорциума; че 
всички членове на обединението/консорциума са задължени да 
останат в него за целия период на изпълнение на договора. 
5. Документ за внесена гаранция за участие.
Документ за внесена гаранция за участие следва да се представи 
само за обособена позиция 1. Гаранцията за участие е в размер на 
2 000 лева.
6. Декларации за отсъствие на посочените обстоятелства по чл. 
47, ал.1, 2 и 5.
Декларациите се попълват съгласно изготвените образци –
приложение към настоящата документация.
6.1. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 , букви „а – д”, ал. 2, 
т.2, 2а и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП. Декларацията се подписва и 
подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
6.2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал.2, т. 1 и 3, ал. 
5, т. 2 от ЗОП. Декларацията трябва да бъде подписана и подадена 
от поне едно от лицата, които могат самостоятелно да 
представляват участника – юридическо лице, съгласно чл. 47, ал. 
6 от ЗОП.
6.3. Подизпълнители и обединения/консорциуми:
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В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители –
декларациите се подписват и подават и за тях от съответните лица 
по чл. 47, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП, както е описано в т. 8.1. и 
8.2. от този раздел.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо 
лице, декларациите се подават за всеки участник в обединението, 
като се подписват от лицата по чл. 47, ал. 4 и ал. 6, както е 
описано в т. 8.1. и 8.2. от този раздел.
7. Информация за подизпълнителите.
Информацията се попълва по образец – приложение към настоящата 
документация и се подава, в случай, че се предвижда участие на 
подизпълнители. Информацията се попълва за съответната обособена 
позиция, за която се кандидатства – по отделно за всяка една от 
тях.
8. Съгласие за участие като подизпълнител.
Съгласието се представя за всеки подизпълнител на участника, 
посочен в информацията по предходната точка – по образец. (ако е 
приложимо) Съгласието се представя за съответната обособена 
позиция, по която се кандидатства, като при необходимост се 
представя отделно съгласие за всяка от двете позиции.
9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по 
всяка от двете обособени позиции – по образец; 
10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 
представлява участника в процедурата (ако е приложимо).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):

(1) Информация за общия оборот 
на участника (по образец), 
както и (2) заверени от 
участника копия на баланс и 
отчет за приходите и разходите 
за последните три отчетени 
години съгласно Закона на 
счетоводството. 
Когато участникът в процедурата 
е чуждестранно лице, се 
представят еквивалентни 
документи, с които се доказва 
общият оборот, като в този 
случай представяните документи 
могат да бъдат за последните 
три отчетени години съгласно 
счетоводното законодателство на 
държавата, в която участникът е 
установен.
Когато участникът е обединение 
или консорциум, изискването за 
минимален общ оборот от 
дейности се отнася общо за 
участниците в 
обединението/консорциума. 
Информацията за оборотите 
следва да бъде представена общо 
и поотделно за всеки от 

По обособена позиция 1:
1. Участниците трябва да са 
реализирали за последните 3 
(три) финансови години (2009, 
2010, 2011 г.) общ оборот в 
размер не по-малко от 600  000 
лв. (шестстотин хиляди лева) 
без включено ДДС. 
По отношение на това изискване 
се представя информация за 
общия оборот за последните 3 
(три)  финансови години (2009, 
2010 и 2011 г.) в зависимост от 
датата, на която участникът е 
учреден или е започнал 
дейността си с посочване на 
оборота за всяка година 
поотделно.
2. Участниците трябва да са 
реализирали за последните 3 
(три) финансови  години (2009, 
2010, 2011 г.) специфичен 
оборот от сходни на предмета на 
поръчката дейности в размер не 
по-малко от  300 000 лв. 
(триста хиляди лева) без 
включено ДДС. 
За сходни на предмета на 
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участниците в 
обединението/консорциума. 
Заверените копия от баланси и 
отчети за приходите и разходите 
се представят за тези участници 
в обединението, чрез които то 
доказва съответствието си с 
посочения критерий.

(3) Информация за специфичния 
оборот на участника по образец.
Когато участникът в процедурата 
е чуждестранно лице, 
представяните документи могат 
да бъдат за последните три 
отчетени години съгласно 
счетоводното законодателство на 
държавата, в която участникът е 
установен.
Когато участникът е обединение 
или консорциум, изискването за 
минимален специфичен оборот от 
дейности се отнася общо за 
участниците в 
обединението/консорциума. 
Информацията за оборотите 
следва да бъде представена общо 
и поотделно за всеки от 
участниците в 
обединението/консорциума.

За Обособена позиция 2: Не се 
изискват документи за 
икономически и финансови 
възможности.

поръчката дейности се приемат 
дейности по изработване на 
рекламни материали, видеофилми, 
брошури, разработване и 
промотиране на туристически 
продукти.

За Обособена позиция 2: Не се 
поставят изисквания за 
икономически и финансови 
възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):

(1) Списък на договори за 
услуги със сходен предмет, 
които договори са изпълнени 
през последните три години (по 
образец), придружен от (2) 
препоръки за добро изпълнение.
В списъка участниците посочват: 
изпълнените договори, техния 
предмет, стойност, дата на 
изпълнение, име на възложителя.

(3) Декларация за наличното 
техническо оборудване.
В случай, че оборудването не е 
собствено на кандидата, той 
следва да представи един от 

1. Участниците трябва да имат 
опит в изпълнението на два или 
повече договора с предмет –
разработване на концепции за 
предоставяне на туристически 
услуги или разарботване на 
цялостни туристически пакети 
или промотиране и рекламиране 
на туристически 
обекти/дестинации.
Договорите следва да са 
изпълнени през последните три 
години, считано от датата на 
подаване на офертата от страна 
на участника.
За изпълнен се счита договор, 
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следните документи: 
предварителен или действащ 
договор, уреждащ правото на 
ползване на съответното 
оборудване или декларация от 
страна на собственика му, че 
оборудването ще бъде на 
разположение на участника при 
изпълнение на настоящата 
обществена поръчка.

(4) Декларация – списък на 
екипа за изпълнение (по 
образец); (5) професионални 
автобиографии на експертите; 
(6) документи за завършено 
висше образование, документи, 
доказващи професионален опит и 
стаж – трудови и осигурителни 
книжки, копия от договори, 
препоръки и др. за експертите

който е бил окончателно 
завършен в посочения период, 
независимо от датата на която е 
започнало изпълнението.

2. Участниците трябва да 
разполагат минимум със следното 
оборудване:
2.1. Налична печатна база и 
техническо оборудване за 
изработване на рекламни печатни 
материали и сувенирни 
материали. 
2.2. Софтуер за графичен дизайн 
и предпечатна подготовка
2.3. Оборудване за 
фотозаснемане - аспект на 
изображението с максимална 
резолюция 5184 x 3456, 3:2, RAW 
или еквивалентно;
2.4. Оборудване за видео 
заснемане - Full HD Dolby® 
Digital 5.1ch / 2ch. Записва 
1920 х 1080 (24p) AVCHD видео с 

по-добро движение и улавя 5.1 

канално аудио с Quad Capsule 

Spatial Array микрофон. Файлови 

формати: HD видео: AVCHD 2.0 

(MPEG-4 AVC (H.264)), SD видео: 

MPEG2-PS с качество на 

картината на изходния материал 

от камера  - 28Mbps или с 

еквивалентни показатели.

3. Участниците трябва да 

разполагат с екип от ключови 

експерти, както следва: 1. 

Ръководител на екипа, отговарящ 

на следните изисквания:

- Завършено висше образование –

степен „Магистър” или 

еквивалентна;

- не по-малко от седем години 

общ професионален опит/стаж;

- не по-малко от пет години 

опит в сферата на туризма или 

рекламата;

- участие като ръководител на 

поне един проект/договор в 

сферата на туризма или 

рекламата.

2. Експерт по разработване на 

туристически пакети/стратегии, 

отговарящ на следните 

изисквания:

- Завършено висше образование –

степен „Магистър” или 
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еквивалентна;
- не по-малко от седем години 
специфичен професионален опит в 
разработването на туристически 
стратегии или продукти или 
концепции по отношение на 
туристически обекти или 
дестинации;
3. Експерт – видео-заснемане, 
отговарящ на следните 
изисквания:
- Завършено висше образование –
степен „Магистър” или 
еквивалентна;
- минимум три години общ 
професионален опит;
- опит в заснемането на поне 
три видео/рекламни филми; 
4. Експерт – фото-заснемане, 
отговарящ на следните 
изисквания:
- Завършено висше образование –
степен „Магистър” или 
еквивалентна;
- минимум три години общ 
професионален опит;
- опит в заснемането на поне 
три фото/рекламни сесии;
5. Експерт – графичен дизайнер, 
отговарящ на следните 
изисквания:
- Завършено висше образование –
степен „Магистър” или 
еквивалентна;
- минимум три години общ 
професионален опит;
- минимум една година 
специфичен опит като графичен 
дизайнер;
6. Експерт – предпечатна 
подготовка, отговарящ на 
следните изисквания:
- Завършено висше образование –
степен „Магистър” или 
еквивалентна;
- минимум една година 
специфичен професионален опит в 
сферата на предпечата;

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  

на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  

увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

УНП: c3a49058-da4c-44fe-8392-449170993ea1 9



Партида: 00850 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  

професионалната квалификация на персонала си, отговорен за  

изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните  

кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да  

представят оферти или да участват в договарянето или диалога

(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

брой ________

или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой  ________

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на  

договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен  

диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно  

намаляване на броя на обсъжданите предложения или на  

договаряните оферти.

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  

тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната  

тежест не е възможно поради очевидни причини)

показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за  

представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ

Показатели Тежест

1 За позиция 1-  Цена 40
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2 За позиция 1 - Подход за изпълнение на дейностите 20

3 За позиция 1 - Предложени от кандидата 
допълнителни туристически пакети, които да бъдат 
разработени

10

4 За позиция 1 - Предлаган подход за разработването 
на туристическите пакети

10

5 За позиция 1 - Предлагани подходи за предоставяне 
на информация и достигане до крайния потребител

10

6 За позиция 1 - Допълнителни езици за дикторския 
текст, предложени за 90-мин. рекламен филм

10

7 За позиция 2 - Цена 50

8 За позиция 2 - Срок за доставка и монтаж на трите 
постоянни табели в цели работни дни

25

9 За позиция 2 - Минимален брой знаци на 
прессъобщенията, които ще бъдат публикувани в 
местната преса

25

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  

приложимо)

№ 479/27.11.2012г.

Да НеІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: ________ от ________

Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  

допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на  

описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 28/01/2013 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеПлатими документи

Ако да, цена (в цифри): 20   Валута: BGN

Условия и начин за плащане:
Документацията за участие в процедурата се закупува на касата на 
Община Вършец с адрес гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, 
бул.”България” № 10, ет.3, стая 305, на стойност 20 /двадесет/ 
лева невъзстановими.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 04/02/2013 дд/мм/гггг Час: 17:00

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на  

оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена  

процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията  

за участие
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ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI

CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: ________ дд/мм/гггг

или в месеци: ________ или дни:   120  (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 05/02/2013 дд/мм/гггг Час: 10:00

Място (когато е приложимо): гр.Вършец, бул."България" № 10, етаж 4, заседателна зала.

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато  

е приложимо)

Право да присъстват при отварянето на офертите имат участниците 
в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване и на 
юридически лица с нестопанска цел. 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  

приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от  

фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:
Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013г."

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)

Официално наименование

Адрес
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Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  

раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  

жалби

Официално наименование
Общинска администрация - Вършец

Адрес
бул."България" № 10

Град Пощенски код Държава
Вършец 3540 България

Телефон
09527 2222

Електронна поща Факс
admin_varshetz @ mail.bg 09527 2323

Интернет адрес (URL):
www.varshets.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 18/12/2012 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  

(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
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Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

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

заявленията за участие

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: Изработване и разпространение на информационни,  

маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации.

1) Кратко описание
1)Разработване на минимум четири туристически пакета. 
Туристическите пакети ще включват програми за посещения на 
обекти и места от територията на трите общини (Вършец, Берковица 
и Годеч) по дни, изработка на карти с маршрути, допълнителни 
услуги към пакета – настаняване и хранене, транспорт,  
екскурзоводски услуги, анимация,  планински водач. Разработените 
туристически пакети ще разнообразяват и допълват съществуващите 
пакети на територията на общините.
2)Заснемане на забележителностите в региона (осигуряване на 
фотоснимки приблизително за 40 бр. обекти);  
3)Видео заснемане на забележителностите в региона  и изработване 
на видеоклипове за всеки един от тях (приблизително за 40 бр. 
обекти – със средна продължителност на видеоклиповете от три 
минути на обект); 
4)Заснемане на събития от културния календар на дестинацията и 
изработване на видеоклипове за всяко от тях  (приблизително 10 
бр. събития – със средна продължителност на видеоклиповете от 
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пет минути);   
5)Изработване на рекламен филм за цялата дестинация – 90 мин 
(средно 3 мин/обект, монтаж, озвучаване, дикторски текст на два 
езика и др.);
6)Изработване на електронно представяне на регионалния продукт 
(включително туристически програми и филм, както и други 
мултимедийни материали, описани в предходните точки, разработени 
в рамките на поръчката и съгласувани с Възложителя) посредством 
рекламно мултимедийни DVD – 4000 бр;
7)Присъствие на страниците на туристически информационни 
портали, както и в профилите на социалните мрежи на 
туристическите портали (осигуряване на средно по 10 снимки от 
обект, обработка на 3-4 минутен видеофилм за излъчване в 
интернет среда, информативен текст за обектите на български и 
английски език), включително интернет банери. 

8)Изработване на печатни и други рекламни материали:
- Обобщен луксозен каталог (с разработена електронна версия), 
представящ общините и разработените пакети – 8000 броя каталози. 
Каталогът следва да предоставя информация за трите общини, за 
обектите, намиращи се на тяхната територия, за събитията, които 
се провеждат в тях, както и наличните туристически пакети. 
Информацията следва да бъде представена чрез снимки и текст, 
като за целта могат да се използват и разработените до този 
момент материали в рамките на поръчката 
- Изготвяне на карти - брошури за всеки един туристически пакет 
по отделно -  10000 броя (т.е. предвижда се изработване на не по
-малко от 4 вида карти-брошури. Броят може да бъде по-голям в 
случай, че изпълнителят е предвидил разработването на по-голям 
брой туристически пакети) 
- Изготвяне на карти - брошури на няколко туристически пакета 
със сходна тематика –  10000 броя  (Видовете карти-брошури се 
съгласуват предварително с Възложителя като това следва да 
съответства и на концепцията, предложена от Изпълнителя). 
- Рекламни сувенири за всеки един от пакетите или за няколко с 
обща тематика – 20 000 броя (съгласно Техническата 
спецификация).
- Изработка на картички за различните обекти – 4000 бр (следва 
да бъдат изработени не по-малко от 8 вида картички) 
- Изработка на футляри – 4000 бр.
9) Изработка на комуникационни указателни табели на 
туристическите обекти и по пътищата на региона. Освен с рекламна 
цел те следва да подобрят и транспортната и информационна 
достъпност на територията на туристическия район. – 50 броя. 
Съдържанието и вида на табелите следва да бъде съгласувано с 
Възложителя, като решението ще бъде взето и на база на 
окончателното идентифициране и заснемане на обектите. 

10) Изработка на стилизирано лого на дестинацията, на базата на 
предложенията, направени в предварителното анкетното проучване и 
обществени обсъждания.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79340000
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3) Количество или обем
Дейности:
1)Разработване на минимум четири туристически пакета. 
Туристическите пакети ще включват програми за посещения на 
обекти и места от територията на трите общини (Вършец, Берковица 
и Годеч) по дни, изработка на карти с маршрути, допълнителни 
услуги към пакета – настаняване и хранене, транспорт,  
екскурзоводски услуги, анимация,  планински водач. Разработените 
туристически пакети ще разнообразяват и допълват съществуващите 
пакети на територията на общините.
2)Заснемане на забележителностите в региона (осигуряване на 
фотоснимки приблизително за 40 бр. обекти);  
3)Видео заснемане на забележителностите в региона  и изработване 
на видеоклипове за всеки един от тях (приблизително за 40 бр. 
обекти – със средна продължителност на видеоклиповете от три 
минути на обект); 
4)Заснемане на събития от културния календар на дестинацията и 
изработване на видеоклипове за всяко от тях  (приблизително 10 
бр. събития – със средна продължителност на видеоклиповете от 
пет минути);   
5)Изработване на рекламен филм за цялата дестинация – 90 мин 
(средно 3 мин/обект, монтаж, озвучаване, дикторски текст на два 
езика и др.);
6)Изработване на електронно представяне на регионалния продукт 
(включително туристически програми и филм, както и други 
мултимедийни материали, описани в предходните точки, разработени 
в рамките на поръчката и съгласувани с Възложителя) посредством 
рекламно мултимедийни DVD – 4000 бр;
7)Присъствие на страниците на туристически информационни 
портали, както и в профилите на социалните мрежи на 
туристическите портали (осигуряване на средно по 10 снимки от 
обект, обработка на 3-4 минутен видеофилм за излъчване в 
интернет среда, информативен текст за обектите на български и 
английски език), включително интернет банери. 

8)Изработване на печатни и други рекламни материали:
- Обобщен луксозен каталог (с разработена електронна версия), 
представящ общините и разработените пакети – 8000 броя каталози. 
Каталогът следва да предоставя информация за трите общини, за 
обектите, намиращи се на тяхната територия, за събитията, които 
се провеждат в тях, както и наличните туристически пакети. 
Информацията следва да бъде представена чрез снимки и текст, 
като за целта могат да се използват и разработените до този 
момент материали в рамките на поръчката 
- Изготвяне на карти - брошури за всеки един туристически пакет 
по отделно -  10000 броя (т.е. предвижда се изработване на не по
-малко от 4 вида карти-брошури. Броят може да бъде по-голям в 
случай, че изпълнителят е предвидил разработването на по-голям 
брой туристически пакети) 
- Изготвяне на карти - брошури на няколко туристически пакета 
със сходна тематика –  10000 броя  (Видовете карти-брошури се 
съгласуват предварително с Възложителя като това следва да 
съответства и на концепцията, предложена от Изпълнителя). 
- Рекламни сувенири за всеки един от пакетите или за няколко с 
обща тематика – 20 000 броя (съгласно Техническата 
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спецификация).
- Изработка на картички за различните обекти – 4000 бр (следва 
да бъдат изработени не по-малко от 8 вида картички) 
- Изработка на футляри – 4000 бр.
9) Изработка на комуникационни указателни табели на 
туристическите обекти и по пътищата на региона. Освен с рекламна 
цел те следва да подобрят и транспортната и информационна 
достъпност на територията на туристическия район. – 50 броя. 
Съдържанието и вида на табелите следва да бъде съгласувано с 
Възложителя, като решението ще бъде взето и на база на 
окончателното идентифициране и заснемане на обектите. 

10) Изработка на стилизирано лого на дестинацията, на базата на 
предложенията, направени в предварителното анкетното проучване и 
обществени обсъждания.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 222900   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 3 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 2 Наименование: Дейности по информиране, публичност и визуална  

идентификация.

1) Кратко описание
ДЕЙНОСТИ:
1)Изработване на три табели, информиращи обществеността за 
името, целта на проекта и произхода на средствата, с които той 
ще се финансира  Табелите ще бъдат поставени на сградите на 
трите общини – община Вършец и партньорите общините Берковица и 
Годеч.
2)Изготвяне на прес-съобщения най-малко на три месеца, които ще 
бъдат разпространявани до всички медии в региона (регулярността 
на изготвяне на прес-съобщенията ще бъде допълнително 
съгласувана с Възложителя, така че да се гарантира изготвянето и 
разпространяването на не по-малко от шест прес-съобщения). 
3)Организиране на две пресконференции – стартираща и 
заключителна след приключване на дейностите по настоящия проект.  

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79341400
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3) Количество или обем
1)Изработване на три табели, информиращи обществеността за 
името, целта на проекта и произхода на средствата, с които той 
ще се финансира  Табелите ще бъдат поставени на сградите на 
трите общини – община Вършец и партньорите общините Берковица и 
Годеч.
2)Изготвяне на прес-съобщения най-малко на три месеца, които ще 
бъдат разпространявани до всички медии в региона (регулярността 
на изготвяне на прес-съобщенията ще бъде допълнително 
съгласувана с Възложителя, така че да се гарантира изготвянето и 
разпространяването на не по-малко от шест прес-съобщения). 
3)Организиране на две пресконференции – стартираща и 
заключителна след приключване на дейностите по настоящия проект.  
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 1600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата 30/01/2013 дд/мм/гггг

крайна дата 31/12/2013 дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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