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ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
ПРОЦЕДУРА: „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” 
 
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 
№ BG05M9OP001-1.008-1161-C01 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В 
„ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ООД” 
 
БЕНЕФИЦИЕНТ:  
„ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ООД 
адрес: гр. Варна, м-ст „Св. Никола”,  
ул. Янаки Богданов 9 вх.Б партер (УПИ VII-230) 
e-mail: elit@elitps.net  
Лице за контакт: Величка Радулова 
Тел.: 052/ 391 101 
 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016г.,  
ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ООД оповестява публично съобщение  

за набиране на ценови предложения 
 

Предмет: Доставка на материали за информиране и публичност както следва:  
1. Плакат – 2 бр. 
2. Стикери – 18 бр. 

 
Описание на доставката:  
Доставка на материали за информиране и публичност със следните минимални изисквания: 

1. Плакат (2 бр.) с размери 1500х1000мм, пълноцветен печат, горещо поцинкована 
ламарина, светлоотразително фолио, на които да бъдат визуализирани:  
 емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз”  
 наименованието на съфинансиращия фонд  
 общото лого за програмен период 2014-2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма – Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 

 наименованието на проекта и главната му цел 
 общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното 

съфинансиране, представени в български лева  
 начална и крайна дата на изпълнение на проекта.  

 
2. Стикери (18 бр.), с размери 200х80мм, пълноцветен печат, самозалепващо се фолио, 

на които да бъдат визуализирани:  
 номерът на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
 емблемата на ЕС 
 упоменаването „Европейски съюз” 
 наименованието на съфинансиращия фонд 
 общото лого за програмен период 2014-2020г. 
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Място на изпълнение на доставката: гр. Варна 
 
Срок на изпълнение на поръчката: до 30 календарни дни  
 
Начин на плащане: Финално плащане в размер на 100% от общата цена след подписан 
приемо-предавателен протокол и издадена фактура  
 
Прогнозна стойност: 600,00 лв. без ДДС 
 
Други изисквания: 
Изпълнителят е длъжен да спазва всички изисквания за информиране и публичност, описани 
в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета 
и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 
комуникация 2014-2020 г. 
Всеки кандидат може да подаде само едно ценово предложение. 
 
Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на доставката трябва да предоставят 
ценовите си предложения на имейл: elit@elitps.net 
 
Краен срок за подаване на ценови предложения: до 23.08.2017г., 23:59. 
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