АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХАСКОВО
ДОГОВОР № 12-24-5/17.04.2013г.
Проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено
правораздаване”

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
ЗА ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

І. Предмет на настоящата поръчка е разработка, дизайн, редактиране, предпечатна
подготовка, печат и доставка на рекламни материали, съобразно следните видове и
количества:
1. Рекламен комплект - 50 броя, всеки от които включващ:
1.1. 1 брой USB флаш памет с минимален капацитет от 4 GB, с отпечатано върху
нея лого на Европейския съюз;
1.2. 1 брой химикал – обикновен, пишещ със син или черен цвят, с отпечатано
върху него лого на Европейския съюз;
1.3. 1 брой PVC чанта за А4 документи, със стикер, съдържащ логото на
Европейския съюз и думите „Европейски съюз”, лого и слоган на Европейския социален
фонд – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”, логото и слогана на
Оперативна програма „Административен капацитет” – „ОПАК. Експерти в действие”;
1.4. 1 брой информационна брошура – формат /разгънат/А4, две сгъвания, хартия
130 гр/м2, хром - мат, пълноцветен двустранен печат, с текст на български език и
илюстрации.
2. Дизайн, изработване и предоставяне във формати *.gif и *.flv на един брой анимиран
интернет банер с размери Ш 312/ В 165 пиксела, съдържащ визуална информация и
предоставен от Възложителя текст.
Логото на Европейския съюз, логото на Европейския социален фонд и логото на
Оперативна програма „Административен капацитет” са публикувани на интернет
адрес: http://www.opac.government.bg/bg/for_beneficiaries/graphic_materials.
Дизайнът на всички рекламни материали ще бъде съгласуван с Възложителя след
подписване на договора и преди изработката им.
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ІІ. Място на доставка на произведените продукти – Административен съд – Хасково,
град Хасково, ул. „Преслав” № 26.
ІІІ. Срок за изпълнение на поръчката - не повече от пет календарни дни от сключване на
договора за възлагане.
ІV. Начин на плащане - еднократно плащане по банков път след представяне на фактура
от изпълнителя и подписване на приемо- предавателен протокол, в срок до 30 календарни
дни от датата на представяне на документите.
Във фактурата следва изрично да се посочи, че „разходът се извършва по проект №
12-24-5/09.07.2012г. „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за
качествено правораздаване”, осъществяван с финансовата програма на ОПАК,
съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

V. Заинтересованите лица следва да представят в срок до 16:30ч. на 04.07.2013г. в
служба „Регистратура” в Административен съд- Хасково оферта, съдържаща цена с ДДС
за един брой рекламен комплект, включително единични цени с ДДС за всеки от
съставляващите го материали, както и за 1 брой интернет банер.

Примерна оферта

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХАСКОВО

ОФЕРТА
от………………………………………………………………….
/наименование на лицето, подаващо офертата/

…………………………………………………………………..…
/седалище и адрес на управление/

Уважаема госпожо Председател,
Във връзка с отправената Покана за предоставяне на оферти за изработка на рекламни
материали за дейност „Информация и публичност” по Проект „Компетентни съдии и
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съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”,
Административен съд – Хасково, представям следната оферта:

с

бенефициент

Вид на рекламните материали
Цена за един брой с ДДС
1. Рекламен комплект
……………. лева с ДДС
1.1 USB флаш памет с минимален капацитет от 4 GB, с
……………. лева с ДДС
отпечатано върху нея лого на Европейския съюз;
1.2 химикал – обикновен, пишещ със син или черен цвят, с
……………. лева с ДДС
отпечатано върху него лого на Европейския съюз;
1.3 PVC чанта за А4 документи, със стикер, съдържащ
логото на Европейския съюз и думите „Европейски съюз”,
лого и слоган на Европейския социален фонд – „Европейски
……………. лева с ДДС
социален фонд. Инвестиции в хората”, логото и слогана на
Оперативна програма „Административен капацитет” –
„ОПАК. Експерти в действие”;
1.4 информационна брошура – формат А4, две сгъвания,
хартия 130 гр/м2, хром - мат, пълноцветен двустранен печат,
……………. лева с ДДС
с текст на български език и илюстрации.
2. анимиран интернет банер с размери Ш 312/ В 165
пиксела, съдържащ визуална информация и предоставен от
……………. лева с ДДС
Възложителя текст.
Съгласен съм поръчката да бъде изпълнена в срок от 5 календарни дни, считано от
датата на сключване на договора, при начин на плащане - еднократно плащане по
банков път след представяне на фактура от изпълнителя и подписване на приемопредавателен протокол, в срок до 30 календарни дни от датата на представяне на
документите.

С уважение:
……………………………………………
/имена на представителя на лицето, подаващо офертата, подпис и печат/
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