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BG-Габрово:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
70. Дизайн и реклама
Решение номер РД МВ 12 от дата 30.07.2019 г.

І: Възложител
Публичен
I.1)Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 107061359
BG322, Директорът на Дирекция Национален парк Централен Балкан, ул.Бодра смяна № 3, За: Генчо Иванов Илиев, България 5300, Габрово, За: Ирена Цонева, България 5300,
Габрово, Тел.: 066 801277, E-mail: ircon@centralbalkan.bg, Факс: 000 000000
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.centralbalkan.bg.
Адрес
на
профила
на
купувача
(URL): https://visitcentralbalkan.net/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-1.html.
I.2)Вид на възложителя
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Околна среда

ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1)Вид на процедурата
Публично състезание

IІI: Правно основание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка
IV.1)Наименование
Изпълнение на мерки за информация и комуникация по дейност 16 и табели (информационни, обозначителни, ограничителни и забранителни) по дейности №№ 3, 5 и 12 от Проект
№BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан" - Оперативна програма „Околна среда 2014 2020 г."
IV.2)Обект на поръчката
Услуги
ІV.3)Описание на предмета на поръчката
Изпълнение на мерки за информация и комуникация по дейност 16 и табели (информационни, обозначителни, ограничителни и забранителни) по дейности №№ 3, 5 и 12 от Проект
№BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан" - Оперативна програма „Околна среда 2014 2020 г." в 3 Обособени позиции: Позиция 1: Изпълнение на мерки за информация и комуникация по дейност 16 и табели (информационни, обозначителни, ограничителни и
забранителни) по дейности №№ 3, 5 и 12; включва изпълнение на:Изработването и доставката на информационни и промоционални материали по Дейност 16 Изпълнение на мерки
за информация и комуникация и Изработването и доставката на информационни, обозначителни, ограничителни и забранителни табели по Дейност 3 Ограничаване на негативното
влияние на домашни животни върху горски природни местообитания, Дейност 5 Опазване на природно местообитание 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища и
Дейност 12 Обозначаване на границите на НПЦБ и резерватите в него Позиция 2: Информация и обозначителни табели по проект „Централен Балкан – съхрани, опази, наслади се!“,
финансиран чрез дарителска кампания „Избери, за да помогнеш‘2018“ на Райфайзенбанк; Позиция 3: Тиражиране/претиражиране на информационни/рекламни материали на НП,
включително Биосферен парк ЦБ. Информационно обезпечаване за безопасно пребиваване на посетителите по Плана за дейности на ДНП Централен Балкан за 2019 г. Обособени
позиции № 2 и 3 ще бъдат възложени по реда, валиден за индивидуалната им стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.
УЧАСТНИЦИТЕ В НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА СЛЕДВА ДА ПОДАВАТ ОФЕРТИ САМО ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.
ІV.4)Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
IV.5)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан" по ОПОС 2014-2020
IV.6)Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
ДА
IV.7)Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 222408 BGN
IV.8)Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
ДА
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 265067 BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет
ДОСТАВКА НА ПЕЧАТНИ ИНФОРМАЦИОННИ И ПРОМОЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДЕЙНОСТ №16 ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ от Проект №BG16M1OP0023.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк„Централен Балкан", по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

V: Мотиви
V.3)Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам
обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация
VII.2)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно разпоредбата на чл.197, ал. 1 от ЗОП.
VII.4)Дата на изпращане на настоящото решение
30.07.2019 г.

VIII: Възложител
VIII.1)Трите имена
Генчо Иванов Илиев
VIII.2)Длъжност
Директор

