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България-София: Професионални рекламни материали, търговски каталози и учебници
2019/S 052-120316

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
831661388
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19
София
1202
България
Лице за контакт: Светлана Димитрова
Телефон:  +359 29405258
Електронна поща: op@mrrb.government.bg 
Факс:  +359 29405413
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mrrb.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-099/

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Друга дейност: регионално развитие и благоустройство

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Осигуряване на информационни и рекламни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“
2014—2020 г.“

II.1.2) Основен CPV код
22460000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

mailto:op@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-099/


ОВ/S S52
14/03/2019
120316-2019-BG

- - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 2 / 4

14/03/2019 S52
https://ted.europa.eu/
TED

- - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

2 / 4

II.1.4) Кратко описание:
Предметът на настоящата обществена поръчка е подпомагане Управляващия орган (УО) на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г. (ОПРР) при осигуряването на рекламни и информационни
материали за обезпеченост на събития и мероприятия, свързани с изпълнението и популяризирането
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., начините за финансиране по програмата,
текущата работа по нея и информиране за ролята и приноса на Европейския съюз (ЕС) за промяната на
районите в БЪЛГАРИЯ. Избраният изпълнител на настоящата услуга ще има за задача да разработва
дизайн, извършва предпечат, коректорска проверка, изработване/отпечатване, пакетиране и доставка
на брошури, дипляни, наръчници, бюлетини, книжки, флаери, листовки, ръководства и други печатни
информационни материали, както и рекламни материали и сувенири на български и английски език,
подпомагащи изпълнението на ОПРР и Възложителя по индивидуална заявка.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
39294100
79340000
22462000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
БЪЛГАРИЯ

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предметът на поръчката обхваща осигуряване на печатни информационни и рекламни материали и
сувенири за популяризиране на дейността на ОП „Региони в растеж“ 2014—2020 г. и текущата работа
по нея при провежданите публични събития, мероприятия, информационни кампании, работни срещи,
семинари, партньорски срещи и други събития. Основната цел на услугата е разработване на дизайн,
предпечат, коректорска проверка, изработване/отпечатване, пакетиране и доставка на брошури,
дипляни, наръчници, бюлетини, книжки, флаери, листовки, ръководства и други печатни информационни
материали, както и рекламни материали и сувенири на български и английски език, подпомагащи
изпълнението и свързани с дейността на ОП „Региони в растеж“ 2014—2020 г., начините за финансиране
по програмата, напредъка в нейното изпълнение, текущата работа по нея, успешната реализация
на целите на програмата и постигане на максимална информираност за ролята и приноса на ЕС за
промяната на районите в БЪЛГАРИЯ.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Показател „Срок за изпълнение (на заявка)“ — ПСИ / Тежест: 40 %
Цена - Тежест: Финансова оц. - 60 %

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:
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Бюджетна линия с рег.№ BG16RFOP001-8.002-0002 „Бюджетна линия на отдел ОИП“ по Приор. ос
8 „Техническа помощ“ на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съф. от ЕС чрез Европ. фонд за рег.
развитие.

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 240-548364

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

Възложителят прекратява открита процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет
„Осигуряване на информационни и рекламни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“
2014—2020 г.“ на основание на чл. 110, ал. 1, т. 2, предложение 2 от ЗОП поради обстоятелството, че и
двете представени оферти на участниците са „неподходящи“ по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548364-2018:TEXT:BG:HTML
mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
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Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП — в 10-дневен срок от получаване на решението за прекратяване на
процедурата

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/03/2019


