ПОКАНА
за представяне на оферта
за определяне на изпълнител на услуга с предмет: „Дизайн и изработване на материали за
видимост и комуникационни услуги”, във връзка с изпълнението на проект "Устойчива
агротърговска мрежа в Черноморския басейн"/AgriTradeNet/ BSB383, финансирана по
Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски
инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Отправяме Ви покана за представяне оферта за определяне на изпълнител на услуга с
предмет: „Дизайн и изработване на материали за видимост и комуникационни услуги”, във
връзка с изпълнението на проект "Устойчива агротърговска мрежа в Черноморския
басейн"/AgriTradeNet/ BSB383, финансирана по Съвместна оперативна програма за
трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски
басейн 2014-2020“
Предоставяме на Вашето внимание основните данни за проекта и предмета на
услугата:
I. ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Наименование, адреси и лица за контакт на Възложителя
Официално наименование: „Търговско индустриална камара - Бургас”
Пълен адрес: ул. „Апостол Карамитев” 3
Град: Бургас
Пощенски код: 8000
Лице/а за контакт: Деляна Байчева
Телефон: 056 840 850; 056 840 889
Електронна поща:cci-bs@bu.bia-bg.com
Факс: 056 840 823
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II. ОБЕКТ НА ПОКАНАТА
Описание на предмета: представяне на оферта за определяне на изпълнител на услуга с
предмет: „Дизайн и изработване на материали за видимост и комуникационни услуги”, във
връзка с изпълнението на проект "Устойчива агротърговска мрежа в Черноморския
басейн"/AgriTradeNet/ BSB383, финансирана по Съвместна оперативна програма за
трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски
басейн 2014-2020“
Количество или обем на обекта на поканата:
№
по
ред
1

1

2

3

4

изисквания и условия на
Възложителя
(вид и минимални характеристики
на продукта)
2

Изработване на органични торбички. Памучна чанта от
100% органичен памук, неизбелен, неоцветен, с естествен
цвят. Дължината на дръжките - 75см.
Размери: 37 x 41 см със пълноцветен стикер
Изработване на USB /флашки/, 8 GB, с лого на проекта,
лого на финансиращата програма, лого на Европейския
инструмент за съседство „Черноморски басейн 20142020“ по зададен модел, тип “Credit Card”
Изработване на трансперант от винил, размер 80/200 см.,
с лого на проекта, лого на финансиращата програма, лого
на Европейския инструмент за съседство „Черноморски
басейн 2014-2020“ по зададен модел
Изработване на информационни комплекти съдържащи:
- тефтер, размер А5, 50 листа, корица и гръб пълноцветен
печат, вътрешно тяло едноцветен печат - 130 бр.
- еко химикалка по зададен модел - 130 бр.

мярка

брой
единици

3

4

брой

600

брой

100

брой

1

брой

130 + 130

Да се посочат стойностите в лева, с ДДС
Максимално допустима обща стойност на договора: 16 859.25/шестнадесет хиляди
осемстотин петдесет и девет и 0.25/лева/с ДДС/
Критерий за възлагане: Най-ниската обща цена, предложена от кандидат отговарящ на
изискванията, посочени в техническите спецификации.
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III. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 31.12.2018 г., 1200 ч.
IV. СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ: Възложителят ще разгледа
постъпилите предложения в срок от 3 /три/ работни дни, считано от крайната дата за
подаване на ценовите предложения. В рамките на този срок, Възложителят ще уведоми
единствено избрания кандидат на електронната поща, посочена в ценовото предложение.
Няма да се изпраща нарочна информация до останалите кандидати.
V. СРОК ЗА ДОСТАВКА: 20 /двадесет/ работни дни след сключване на договор.
VI. СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 10 /десет/ работни дни след подписване на двустранен приемопредавателен протокол между страните, с който материалите, предмет на договора са приети
без възражение от Възложителя и издадена фактура от страна на Изпълнителя.
VII. АДРЕС ЗА ДОСТАВКА: 8000 гр. Бургас, ул. „Апостол Карамитев“ № 3
Лице за контакт: Деляна Байчева
e-mail: cci-bs@bu.bia-bg.com

06.12.2018 г.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПОКАНА:
1. Образец на оферта.
2. Технически спецификации
3. Проект на договор
4. Декларация на кандидата
5. Образци на обектите - торбички, флашки, трансперант, тефтери, химикалки
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