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ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Управляващият орган на Оперативна програма "Административен
капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива
нова процедура за кандидатстване, насочена към общинските администрации.
Процедурата е по приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет
1.1. „Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия
BG051PO002/12/1.1-04.
В тази връзка Община Чепеларе като допустим бенефициент ще
кандидатства с проектно предложение.
Продължителност на изпълнение на проекта:18 месеца.
Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПАК кандидатът Община Чепеларе, следва да представи с проектното предложение
индикативна оферта за цената на предвидения в проекта разход.
В тази връзка Община Чепеларе Ви кани да представите индикативна
оферта за следната дейност от проекта:
1.

Индикативна ценова оферта за:

Дейност: Публичност и информация
В тази дейност се предвижда предоставяне на информация на широката
общественост и осигуряване на публичност на проекта, като се използват
подходящи комуникационни средства.
Още при подаване на проектните предложения кандидатите представят
предвидените от тях дейности за оповестяване на финансовия принос на
Европейския социален фонд (ЕСФ).
В тази връзка Община Чепеларе предвижда публикации в регионален
ежедневник, с размер на публикацията: 10 на 15см., пълноцветно в средни
страници.
Всички печатни информационни материали следва да съдържат:
Брошури, дипляни, листовки, информационни бюлетини, плакати,
дипломи и сертификати от проведени обучения:





Логото на Европейския Социален Фонд;
Логото на Оперативна програма „Административен капацитет";
Името на проекта, който се изпълнява;
Името на Оперативната програма, изписано изцяло - Оперативна
програма „Административен капацитет" 2007 - 2013;

 Изречението „Проектът се финансира от Европейския социален
фонд и от държавния бюджет на Република България";
 Стойността на проекта;
 Флагът на ЕС и българският национален флаг, разположени на
едно и също ниво;
 Интернет сайта на ОПАК - www.opac.government.bg
 Следния текст: „Този документ е създаден в рамките на проект „
................................................................................................
", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма
Административен
капацитет
2007
2013г.,
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален
фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от Община Чепеларе и при никакви обстоятелства не може
да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Договарящия орган".
Идикативните оферти могат да бъдат изпратени по един от следните
начини:
Сканирани по е-mail: dilyana_takova@abv.bg или v_iankova@yahoo.com
По факс: 03051 / 34-75
На адрес:Община Чепеларе
4850 гр.Чепеларе, ул. „Беломорска” №44Б
Лица за контакт: Диляна Такова и Велика Кузмова
тел.: 0882 417 111 / 0882 416 111
Важно!
Индикативната цена на услугата трябва да бъде посочена в български
лева (BGN) и като обща стойност (с и без ДДС)!
ПОДАВАНЕТО НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА НЕ АНГАЖИРА ПО НИКАКЪВ
НАЧИН БЕНЕФИЦИЕНТА С ИЗБОР НА КОНКРЕТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, НИТО
МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ НА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ
НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА В ХОДА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ИЗБОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ!
Крайният срок за подаване на индикативните оферти е 06 април
2012г

