СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
Проект № BG05M9OP001-2.002 – „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

ПОКАНА
До всички заинтересовани физически и юридически лица за подаване на оферта във
връзка с проект №BG05M9OP001-2.002-0216 „Различни, но равни - за независимост и
достоен живот на лица с увреждания и възрастни над 65 години в район „Връбница”
с продължителност от месец февруари 2016 година до месец септември 2017 година,
по който Столична община, район „Връбница“ е Бенефициент
На основание чл.14, ал.5, т.2 /услуга/от Закона за обществените поръчки, с оглед добро
стопанско управление на проекта, Бенефициентът – Столична община- район
„Връбница“,публикува настоящата покана до всички заинтересовани физически и
юридически лица да подадат оферта за следната дейност по проекта – „Информиране и
публичност“
Участникът следва да подаде оферта, която да включва една или повече дейности
посочени по-долу, както следват:
Дейност „Информиране и публичност“
Изготвяне на рекламни и информационни материали, както следват:
1.Изготвяне и отпечатване на промотиращи брошури – 200 броя
Брошурата следва да отговаря на правилата на ОП „РЧР“, да бъде формирана за
проекта, неговите цели и целевите групи и дейностите, които обхваща.Брошурата
следва да дава пълна информация за Бенефициента по проекта и процедурата по
предоставяне на безвъзмездна помощ, както и информация за финансовия принос на
ЕСФ.
Стойността на тази услуга е до 800 лева без ДДС.
2.Изготвяне и отпечатване на информационен плакат – 30 броя.
Плакатът следва да отговаря на правилата на ОП „РЧР“, да бъде формирана за проекта,
неговите цели и целевите групи и дейностите, които обхваща.Брошурата следва да дава
пълна информация за Бенефициента по проекта и процедурата по предоставяне на
безвъзмездна помощ, както и информация за финансовия принос на ЕСФ.
Стойността на тази услуга е до 200 лева без ДДС
3.Направа на визуализираща табела – за конкретната програма отговаряща на
правилата на ОП „РЧР“
Стойността на тази услуга е до 300 лева без ДДС.
4.Изготвяне и отпечатване на информационени транспарант – 1 брой
Листовката следва да отговаря на правилата на ОП „РЧР“, да бъде формирана за
проекта, неговите цели и целевите групи и дейностите, които обхваща.Брошурата
следва да дава пълна информация за Бенефициента по проекта и процедурата по
предоставяне на безвъзмездна помощ, както и информация за финансовия принос на
ЕСФ.
Стойността на тази услуга е до 300 лева без ДДС.
Офертите се представят в деловодството на район „Връбница“, находящо се на адрес:
гр.София, бул. „Хан Кубрат”, бл.328, вх.Б , служба „Деловодство” в срок до 15.02.2016
година или се пращат на официалната електронна поща на районната администрация
info@vrabnitsa.bg

