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До всички заинтересовани страни  

 

 

 

ПОКАНА 

20/12/2021 

 

Наименование: Провеждане на процедура за избор на изпълнител по проект ACF/709 

„Имам една мечта (гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно 

застъпничество)“, изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.   

  

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: Сдружение Либерална алтернатива за ромско 

гражданско обединение - ЛАРГО 

Пълен адрес: ул."Буревестник"  4 

Град: Кюстендил Пощенски код: 2500  

Лице/а за контакт: Сашо Ковачев Телефон: +359 895 723803 

Електронна поща: largo_2007@abv.bg Факс:- 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Място на изпълнение на услугата 

 

Място на изпълнение на услугата: България  

 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  

Изпълнение на дейности по комуникация по проекта- създаване и управление на 

подстраница на български и английски език по проекта към основния сайт на Сдружението 

https://www.largo-bg.com/ 
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ІІ.2) Количество или обем на предмета на процедурата 

 

Общо количество или обем  
Прогнозна стойност в лева с ДДС 

(в цифри) 4 694,00 лв  с ДДС  

(с думи) четири хиляди шестотин деветдесет и четири лева  

 

Предложената цена в офертата следва да бъде разделена на две: за изработката и 

въвеждането в експлоатация на под сайта и за управление на съдържанието му. 

 

ІІ.3) Срок на изпълнение на предмета на процедурата 
  

26 календарни месеца /01 Февруари 2022 – 31 март 2024/, като изработката и въвеждането в 

експлоатация на под сайта да се извърши до 15 Март 2022 година 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) не е приложимо  

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните 

разпоредби, които ги уреждат: Финансирането е на основата на сключен договор между 

ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ, като цената включва изработката на подсайт и 

управлението му в указания в ІІ.3) срок.  

 

Възнаграждението се изплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, както 

следва:  

 

- изработката и въвеждането в експлоатация на под сайта - след предаване и приемане 

на работата с приемо- предавателен протокол; 

 

              - управление на под сайта –  плащане в края на всяко тримесечие от изпълнението на    

договора, извършване на възложената работа и приемане от възложителя на извършената 

работа с приемо- предавателен протокол .  

 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 
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Критерий за  оценка на офертите(моля, отбележете приложимото) 

 най-ниска цена                                                        

или 

икономически най-изгодна оферта                         

 

 показатели, посочени в документацията 

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Срок за подаване на офертите 

До дата:  20/01/20212                   Час:  23:59:59 

по електронна поща  на адрес  largo_2007@abv.bg 

и/или  

на хартиен носител на адрес  

Сдружение ЛАРГО  

ул."Буревестник"  4 

2500 гр. Кюстендил 
 

ІV.2.2) Срок на валидност на офертите  

До   //         (31/01/2022) 

или  

в месеци:  или дни:   10 календарни дни   (от крайния срок за получаване на оферти) 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

1. Ценово предложение със спецификация на цената за изработка и въвеждане в експлоатация на 

подсайта и цената за поддръжката му и управление на съдържание; 

2. Техническо задание за изпълнител 

3. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни 

4. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние /за юридически лица/ 

5. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата 

6. Списък на еднакви или сходни с предмета на процедурата услуги, изпълнени през последните 

3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, 

включително стойностите, датите и получателите. (При наличие на 

Удостоверения/референции/препоръки – документите да бъдат копия, заверени от  

кандидата с подпис и текст „Вярно с оригинала”) 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

1. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от 

бенефициента условия. 

2. Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 
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3. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може 

да представи самостоятелна оферта. 

4. Офертата трябва да съдържа техническо и финансово/ценово/ предложение. Към офертата се 

прилагат всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата Раздел V. 

5. Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите 

са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

7 Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от  

упълномощен от него представител, или по имейл. Кандидатът задължително посочва: 

 

адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес на кандидата; 

 

класиране”. 

8. Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал или нотариално 

заверено копие, или заверено от кандидата копие с думите: „Вярно с  

оригинала”, подпис /и печат/, съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи. 

9. При приемане на офертата се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и 

посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава и /или 

изпраща уведомление по ел. поща/ документ. 

10. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване по ел. поща или в 

незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат. 

  

 


