Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за възлагане на обществена поръчка, чрез обява за събиране на оферти, с предмет:
Провеждане на мерки по публичност и информираност за проект BG16RFOP0015.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“
Проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните
семейства“ се финансира по административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0032-C01 и № РД-02-37160/13.12.2017 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” по процедура
на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация
на грижите за деца” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
I.

Описание

Дейностите по информация и публичност са свързани с популяризирането на целите и
резултатите от проекта. Изборът на този вид дейности, от една страна е обоснован от
необходимостта за информиране на целевите групи, а от друга чрез средствата за
масова информация, да се даде гласност на предвидените дейности и на резултатите от
проекта. Заедно с това ще се даде публичност за финансовата помощ осигурена от ЕС.
Изпълнението е насочено към максимална прозрачност на дейностите по реализацията
на проекта. Това е съобразено изцяло със задълженията на бенефициентите за
осигуряване на информация и публичност по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
Поръчката включва серия от информационни дейности, в т.ч. встъпителна и
заключителна конференция, постоянна информационнa табелa за популяризиране на
проекта, 1 бр. публикация, информационни брошури, съобщение на уеб- страницата на
Община Мездра.
II.
1.

Обхват на обществената поръчка

Организация и провеждане на 2 пресконференции при изпълнение на следните
цели:

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и
техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на
ОПР 2014-2020 г.
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1.1 Начална (всъпителна) пресконференция – даване официален старт на проекта и
популяризирането му сред местната общност с участието на регионални и
местни медии. Посочват се целите на проекта, предвидените дейности и
очакваните резултати. Ще се акцентира върху факта, че проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020, съфинансирана от
ЕС чрез ЕФРР.

1.2 Финална (заключителна) пресконференция – откриване на двете нови социални
услуги – Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с
увреждания и техните семейства и официално представяне на постигнатите
резултати и ефекти, реализирани чрез финансовата подкрепа на ОПРР 20142020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.
2.

Публикация в местно издание - 1 бр. публикация в местно издание за напредъка на
проекта.

3.

Изработване на 1 (една) постоянна информационна (обяснителна) табела.
Постоянната табела се изработва след приключване на строително-монтажните
работи и трябва да съдържа наименованието на проекта, общия бюджет, стойността
на помощта от ЕС чрез съответния фонд и съфинансирането от държавния бюджет.
Табелата ще бъде монтирана на сградата, в която ще бъдат ситуирани Център за
обществена подкрепа (ЦОП) и Дневен център за деца с увреждания и техните
семейства (ДЦДУТС).

4.

Подготовка и отпечатване на информационни брошури за проекта – 50 бр. с
информация за поставените цели, дейностите по проекта и постигнатите резултати,
както и снимков материал.

5.

Публикуване на съобщение на уеб-сайта на общината, което съдържа кратко
описание на проекта, включително и неговите цели и резултати, като ще бъде
откроена финансовата подкрепа на Европейския съюз.
III.

Специфични изисквания (Технически параметри)

1. Начална и финална пресконферинции


за всяка пресконференция да бъде ангажирана представителна зала в сградата на
Община Мездра или друга подходяща сграда в центъра на град Мездра, за
минимум 20 души, да се осигури присъствието на поне 2 представители от
местните и/или регионални медии;



за всяка пресконференция да се изготви списък с присъстващите (със саморъчно
полагане на име и подпис), както и настолни табели с имената на водещите
участници в събитието;



за всяка пресконференция да се изготвят покани, включващи място, дата, час,
програма, контактно лице. Съдържанието, и визията на поканите, както и датите
и часовете за насрочване на пресконференциите да се съгласуват с възложителя
или упълномощено от него лице;



пресконференциите да бъдат заснети с цифров фотоапарат и снимките да бъдат
предоставени на ел. носител до 3 дни след провеждането им на Ръководителя на
проекта.

2. Публикация в местно издание
платената публикация в местна или регионална преса, която да информира
обхванатите целеви групи за хода на проекта;

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и
техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на
ОПР 2014-2020 г.

Page 2

-

-

да се предложи списък с поне 2 печатни издания, подходящи за публикуване на
информация за проекта. Възложителят избира в коe от предложените печатни
издания да се публикува;

-

публикацията да е под формата на каре с минимум размери 10 х 10 см, чернобял формат;

-

информацията за публикацията се предоставя от Възложителя;

-

вариантите за печат се одобряват от възложителя или упълномощено от него
лице;

-

публикацията трябва да съдържат всички реквизити на ОПРР 2014-2020 за
осигуряване на публичност, включително текст и лога.

3. Постоянна информационна табела
-

да се изработи дизайн, предпечатна подготовка и печат на 1 брой постоянна
табела на български език,

-

да съдържа наименованието на проекта, общия бюджет, стойността на помощта
от ЕС чрез съответния фонд и съфинансирането от държавния бюджет

-

постоянната табела да е с цветове: 4+0, от PVC минимум 7 mm; с
хидроизолационно покритие, размери 80 х 100 см, едностранен печат.

-

информацията за табелата се предоставя от Възложителя;

-

предпечатните варианти се одобряват от възложителя или упълномощено от
него лице;

-

табелата трябва да съдържат всички реквизити на ОПРР 2014-2020 за
осигуряване на публичност, включително текст и лога.

-

табелата се доставя и монтира от изпълнителя за неговата сметка на сградата, в
която ще бъдат ситуирани Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Дневен
център за деца с увреждания и техните семейства (ДЦДУТС).

4. Информационни брошури
-

да се направи дизайн, предпечатна подготовка и печат на брошури в тираж – 50
броя на български език;

-

формат А4 с две гънки, 150 гр. хром/мат, цветност 4+4;

-

информацията за брошурите се предоставя от Възложителя;

-

дизайна се одобрява от възложителя или упълномощено от него лице;

-

брошурите трябва да съдържат всички реквизити на програмата за осигуряване
на публичност, включително текст и лога.
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техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата
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5. Съобщение за уеб-сайта на общината

-

изпълнителят да подготви текстово съобщение, съдържащо информация за
проектното предложение- цели, целеви групи, очаквани резултати, източници на
финансиране;

-

информацията се одобряват от възложителя или упълномощено от него лице;

-

да съдържа всички реквизити на ОПРР 2014-2020 за осигуряване на публичност,
включително текст и лога.

Всички отпечатани материали задължително съдържат текста: „Този документ е
създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на
Мездра и техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.“
IV.

Срок за изпълнение

Срокът за цялостно изпъление на поръчката е в рамките на срока на действие на
договора за БФП № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0032-C01 и №РД-02-37160/13.12.2017 г. по проект за „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“,
считано от датата на сключване на договор за възлагане на дейността.
Възлагането на отделните поддейности (задачи) ще се извършва писмено от
Възложителя. Срокът за изпълнение на всяка конкретна поддейност от предмета на
договора се определя от Възложителя или упълномощено от него лице и не може да
бъде по-кратък от пет дни от получаване на възлагателното писмо.
V.

Други изисквания

Изпълнителят представя на Възложителя завършен краен продукт, като съставя
приемо-предавателен протокол, ако са изпълнени изискванията по техническата
спецификация.
В случаите, когато Възложителят установи, че представеният от Изпълнителя краен
продукт не отговаря на изискванията на техническата спецификация и/или има
неточности/пропуски/грешки, дава писмени предписания за поправки и допълнения,
които Изпълнителят следва на извърши в срок от 2 работни дни.
Финансирането за изпълнение на поръчката се осъществява по Проект BG16RFOP0015.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“ по ДБФП № от
ИСУН BG16RFOP001-5.001-0032-C01 по процедура на директно предоставяне
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената
поръчка са определени в договора за възлагане

