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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
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Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: ОП-2   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 24/01/2019
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 4545
Поделение: ________
Изходящ номер: 008 от дата 24/01/2019
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Сдружение Национален алианс за социална
отговорност

175712639

Пощенски адрес:
бул. Княз Борис I №115
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
ВАРНА BG331 9000 BG
Лице за контакт: Телефон:
Георги Иванов Георгиев 0888-212221
Електронна поща: Факс:
georgiev@naso.bg 0888-212221
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https://naso.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://naso.bg/2011-08-26-12-05-23/profil-na-kupuvacha#55-916-66-20-3

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
55916.66Предмет на поръчката

„Изработка на информационни материали, визуализация и публичност,
изработване на филм по три обособени позиции"

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 22000000

Доп. предмети 92100000

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 31/01/2019 дд/мм/гггг Час: 17:00

УНП: 4003ecad-ac91-4998-8f65-3a37c578261f 1
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РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:
Проект по Договор № BG05M90P001-2.011-0010-C01 " Партньорство за по-
добър живот" по процедура "Равни шансове", ОП Развитие на човешките 
ресурси".

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Участниците представят оферта, която включва:
1.Техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава оферта, не е 
законният представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката
в)декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
г)декларация за срока на валидност на офертата
д)декларация по чл. 12, ал. 6 от ЗОП
2. Ценово предложение – по образец в зависимост от обособената позиция, 
за която се кандидатства
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от 
ЗОП – по образец
4.Декларация за ползване на подизпълнител

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за 
всяка една обособена позиция се представят по отделно комплектовани 
Предложения за изпълнение на поръчката и Ценови предложения.
Офертата се изготвя на български език и се подписва от лицето, 
представляващо участника или изрично упълномощен за участие в 
процедурата представител.
Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират с 
„Вярно с оригинала“, подпис/печат.
Всеки участник може да представи само една оферта по обособена позиция. 
Варианти не се допускат.
Всички документи, запечатани в една обща, непрозрачна опаковка с 
надпис: „Изработка на информационни материали, визуализация и 
публичност, изработване на филм по три обособени позиции за нуждите на 
Сдружение "Национален алианс за социална отговорност", обособена 
позиция №……….., както и данни за участника, се представят в офиса на 
Сдружение "Национален алианс за социална отговорност", адрес гр. Варна, 
бул. Княз Борис I №115.
Приложения към настоящата обява:
Приложение 1 – Техническа спецификация
Приложение 2 – Проект на договор
Образци:
Образец №1.1, 1.2 и 1.3 – Предложение за изпълнение 
Образец №2.1, 2.2 и 2.3 – Ценово предложение
Образец №3 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1
-5 и 7 от ЗОП
Образец №4 –Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор
Образец №5 –Декларация за срока на валидност на офертата
Образец №6 –Декларация за ползване на подизпълнител
Образец №7 - Декларация по чл. 12, ал. 6 от ЗОП.
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