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П О К А Н А 

№ 1 /01.12.2021г. 

за представяне на оферта 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 Във връзка с изпълнение на проект “Рейнбоу хъб” съгласно Договор № 12/21.10.2019 

г. в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България 

(Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. 

 

Фондация „ГЛАС-България“ в качеството си на Възложител на основание Заповед №1/ 

01.12.2021г.  Ви кани да подадете оферта за печат на материали за нуждите на изпълнение на 

проекта, съгласно техническото задание, съдържащо се в настоящата покана. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Наименование, адрес и лице за контакт: 

 

Официално наименование: Фондация „ГЛАС-България“  
Пълен адрес на офиса: гр. София, ул. „Цар Симеон“ 202, ет.6, ап.24 

Град: София Пощенски код: 1303 

Лице за контакт: Димитър Богданов, проектен 

координатор  
Електронна поща: dimitar@glasfoundation.bg Мобилен: 0887 666687 

Интернет адрес: https://glasfoundation.bg   
 
 
 

1. Описание на предмета на услугата: 

 

Печат на информационни и рекламни материали за целите на проекта „Рейнбоу хъб“, 

финансиран по Договор №12/21.10.2019 г. в рамките първи конкурс за стратегически проекти 

на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на 

ЕИП 2014-2021г. 

 

2. Място на изпълнение на услугата: гр. София  

 

3. Описание на изискванията за реализация на услугата/ Обхват на дейността:  

 
Печат на рекламен флайер – размер 10/21 cm (с разгъване) – пълноцветен печат - 1000 броя  
Печат на рекламна брошура – размер 10/21 cm до 8 стр., пълноцветен печат върху 200 гр. 
хартия – 1000 броя 
Печат на книга – размер 23/25 см, 34 страници пълноцветен печат върху 150 гр. Хартия и 4 
корици върху 350 гр. хартия – 1000 броя 
 
ВАЖНО: Материалите ще се поръчват поетапно, съобразно нуждите на проекта, в 

периода декември 2021 г. – април 2022 г. Изготвеният опис на услугата е на база 

предварителния план на проекта. Възложителят си запазва правото да извършва 

промени в описа на услугата в хода на изпълнение на проекта, като същевременно се 
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задължава да изиска актуализирана оферта от избрания изпълнител, съобразена с 

възникналите промени (ако има такива).  
 
Срок за изпълнение: до 10 (десет) дни, считано от датата на всяка конкретна поръчка. 
 
5. Максимална прогнозна цена: 5 800 лева (четири хиляди и осемстотин лева) с включено 

ДДС.  

 

6. Срока на валидност на офертите: не по-кратък от 90 дни, считано от дата на подаване на 

офертата. 

 

7. Критерий за оценка на офертите:  „най-ниска предложена цена”. 

 

8. Условия за участие: Указанията за подготовката на офертата и участието, начина на 

договаряне и сключването на договора за изпълнение се съдържат в документацията за 

участие.  

 

9. Място и срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 05.12.2021 г. на адреса на 

фондация ГЛАС-България в гр. София, ул. „Цар Симеон“ 202, ет.6, ап.24 или по електронна 

поща на е-мейл адрес dimitar@glasfoundation.bg  

 

10. Място, дата и час на отваряне на офертите: София, ул. „Цар Симеон“ 202, ет.6, ап.24, 

на 05.12.2021 г. от 17:00 часа. 

 

11. Сключване на договор: Класираният на първо място Кандидат ще бъде поканен от 

Фондация „ГЛАС-България“ за сключване на договор. 

 

След сключването на договор за изпълнение, всички плащания по него се извършват 

само по банков път.  

 

 Поканата и приложенията към нея са публикувани на интернет адреса на 

Възложителя  - http://glasfoundation.bg   

 

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон: 0887 666687-Димитър 

Богданов. 
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