Образец на Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 15.2.1.034/ 2016
За целите на проект “A heritage-friendly cross-border economy in Romania and Bulgaria”/
„Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”,
акроним „Heritage for RO-BG Economy” и бенефициент по Договор № 15.2.1.034/ 2016, изпълняван
с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие
БЕНЕФИЦИЕНТ: ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, ДОБРИЧ
На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява Публично съобщение за
набиране на ценови предложения
Описание на услугата, доставката или строителството, за което се заявява интерес
(включително технически спецификации/параметри/задание, съответстващи на заложеното в
договора за безвъзмездна финансова помощ):
- Услуга по писмени и устни преводи - румънски / български език, както следва:
➢ Писмен превод на материали по проекта – от и на румънски/български език – до 35
страници (2000 знака/стр.);
➢ Устен (консекутивен) превод по време на прояви по проекта (еднодневни, двудневни) от и на румънски/български език – до 48 часа;
➢ Оферираните цени следва да не превишават пределните, както следва:
- писмен превод - 12 евро/ страница (2000 знака/стр.);
- устен превод - 35 евро/час
посочените стойности са без ДДС
➢ Услугата ще се предоставя в периода от датата на възлагане на настоящата услуга до
края на срока на изпълнение на ДБФП № 15.2.1.034/ 2016 (2 февруари 2018 г.) или в
случай на удължаване, до края на Договора за безвъзмездно финансиране.
Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура чрез публикуване на Публично
съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно ЗУСЕСИФ и чл. 2, ал. 7 от ПМС №
160/01.07.2016 г. за определяне правилата на разглеждане и оценяване на оферти и сключване на
договори в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова
помощ от ЕСИФ
Прогнозна стойност: 2100 евро, без ДДС. (1 евро =1,9558 лв.)
Начин на плащане:
- Междинни плащания - след всяка предоставена услуга, в срок до 10 работни дни след отчитане с
приемо - предавателен протокол и приемане без забележки от Възложителя, срещу издадена
фактура;
- Балансово плащане - при приключване на договора, в срок до 10 работни дни срещу предоставяне
на фактура за окончателно плащане в оригинал и подписване на окончателен приемопредавателен протокол.
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Оценка на офертите:
Критерий за оценка на офертите е „Икономическа най-изгодна оферта” - най-ниска цена.
Изисквания към кандидатите:
Оферти могат да предложат всички физически или юридически лица, както и техни обединения.
Изисквания към офертите:
Кандидатите за изпълнение на услугата следва да представят офертите си, включващи
предложена единична цена за страница и за час превод, както и срок за валидност на
предложението (не по-малко от 90 дни).
Ценовите предложения се изготвят на български език и в български лева, без включено ДДС.
ВАЖНО: Офертни предложения с различни схеми на плащане няма да бъдат разглеждани.
Всеки кандидат има право да представи само една оферта.
Начин на кандидатстване:
Потенциалните кандидати следва да представят офертата си съгласно приложения образец
на адрес: Търговско - промишлена палата; Добрич 9300; ул. „България” 3; офис 102.
Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от оферента. Всеки кандидат има право да
представи само по една оферта.
Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 ч. на 28 април 2017
Оферти, представени след посочения краен срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.
Контакти:
Търговско - промишлена палата
Добрич 9300
ул. „България” 3
тел.: 058 601472
Е-mail: tgicheva@cci.dobrich.net

ДАТА: 18.04.2017 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
Герман Германов
(име и фамилия)
Главен секретар
(длъжност на представляващия кандидата)
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