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П   О   К   А   Н   А  
 

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛИГИ  

 
 

 

Уважаеми Господине/Госпожо, 

 

Г-жа Искра Михайлова, член на Европейския парламент, планира да проведе редица инициативи на територията на България 

подкрепени от групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент, за които ще й бъде нужно да избере изпълнител за видовете услуги. 

 

Услугите, които са разписани подробно в таблица №:1, която е неразделна част от тази покана, представляват информационни 

услуги в сферата на създаването на дигитално съдържание и уеб съдържание, организиране и провеждане на семинари с физическо 

присъствие както и хибридна форма на организация, менажиране и провеждане на онлайн видео конференции и семинари и уебинари 

както и създаването и отпечатването на рекламни материали 

 

Ако проявявате интерес от участие в тази процедура за възлагане, моля, подайте оферта на един от официалните езици на 

Европейския съюз преди крайната дата, посочена в условията за подаване на оферта. 

 

 
 

 

 



Условия за поддаване и участие в процедурата по избор на изпълнител 

 

Офертите трябва да се изпращат по e-mail спазвайки всички заложени критерии.  
 

1. Време за поддаване на оферти към Възложителя на процедурата: 14 календарни дни. *Считани от получаването на тази покана  

2. Изпращайте Вашите предложение по електронна поща на следния адрес: ventzyslava.trencheva@europarl.europa.eu 

3. Краен срок за поддаване на предложение за участие в процедурата: 14.06.2022 г. до 17:00 ч. Всяка оферта, получена след 

посочената дата, няма да бъде приета и се счита за невалидна 

 

Критерии за избор на изпълнител по дадената покана 

 

1. Икономическо най-изгодно ценово предложение  

2. Спазване на срока за изпълнение зададен в настоящата покана 

3. Възможност за изпълнение на услугите в кратки срокове 

 
*Критериите са подредени по важност от най-определящо за избора на изпълнител към низходящо (1>3) 

Изисквания за изпълнение на поръчката: 

 

 Услугите и рекламните материали трябва да бъдат изготвени в срок поставен от г-жа Искра Михайлова; 

 Услугите и рекламните материали трябва да отговарят на всички изисквания и характеристики поставени в горепосочената 

поръчка; 

 Всички цени трябва да бъдат предоставени в Евро без начислено ДДС. 

 

Съгласно член 3 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз ценовата оферта се представя без ДДС и 

други еквивалентни косвени данъци. 

 
Критериите за изключване са посочени в членове 136-141 от Финансовия регламент. 

 

За да участвате в настоящата покана за избор на изпълнител, моля да попълните и приложите клетвена декларация.  

 

Държава на възлагане и изпълнение  - България 

mailto:ventzyslava.trencheva@europarl.europa.eu


Европейско финансиране: ДА 

 

 

Уведомяване за резултатите 

 

Участниците ще бъдат уведомени за резултата от преведената процедура по избор на изпълнител на 16.06.2022 г. до 17:00ч. по 

електронен път на посочения от кандидата e-mail.  

 
Описание на услугите 

Таблица №1 

 
Реф.

№ 
Наименование на 

услугата: 
Технически характеристики описание на 

услугата: 
Бройки: Срок на изпълнение: 

1.  Организиране, 
менажиране и 
провеждане на 
хибридна конференция 
посветена на 
Европейската политика 
за младежи   

 Конференцията ще бъде организирана 
като хибридно събитие, което ще дава 
достъп на всички както онлайн така и 
присъствено да участват. Събитието ще 
бъде организирано на територията на 
град Бургас в рамките на календарната 
2022 г. По време на събитието трябва да 
има предвиден кетъринг за всички 
участници. Към събитието ще бъде 
изработена специална информационна 
страница на официалния уеб сайт на г-жа 
Михайлова – www.iskramihaylova.eu  ,която 
да отразява всички презентации и 
материали от проведената конференция 

1 Краен срок: най-късно до 01.11.2022 г. 

2.  Изработване на 
рекламни 
информационни 

 
1. Хартия за писане, водене на записки с 

размер 65/45 см. с разположено 

1. 400 бр. 
2. 10 бр. 

3. 400 бр.  

Краен срок за изработване: не по-късно 
от: 01.11.2022 г. 



материали за нуждите 
свързани с дейността на 
г-жа Михайлова и 
групата на Renew 
Europe в България. 
 
 
 

логото на Renew Europe и 
информация за Искра Михайлова. 

2. Информационно пано изобразяващо  
всички политически партии част от 
групата „Renew Europe” в 
Европейския парламент. Паното 
трябва да бъде изработено от 
пенокартон с размер 90х65 см  

3. Отпечатване на информационна 
книжка „Какво сме направили за теб“ 
, представяща дейността на групата 
на Renew Europe в Европейския 
парламент на български език.  

4. Изработване на рекламни чанти – 
цвят бяло с ясно видимо логото на 
Renew Europe и Искра Михайлова  

4. 400 бр.  

3.  Организиране, 
менажиране и 
провеждане на 
хибридна конференция 
посветена на местните 
власти в България.   

Конференцията ще бъде организирана 
като хибридно събитие, което ще дава 
достъп на всички както онлайн така и 
присъствено да участват. Събитието ще 
бъде организирано в рамките на 
календарната 2022 г. По време на 
събитието трябва да има предвиден 
кетъринг за всички участници. За всички 
участници ще бъде предвидена нощувка.  

1 конференция  Краен срок за организиране не по-
късно от: 01.11.2022 г. 

4.  Изработване, 
редактиране, 
превеждане и дизайн 
на тематични 
презентации 

 
Изработване, редактиране, превеждане и 
дизайн на тематични презентации по 
изискване на г-жа Михайлова  

4 бр.  Краен срок за организиране не по-
късно от: 01.11.2022 г. 

 
София, България 

01.06.2022 г. 


