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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

1000 София, ул. "Леге" 4 
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

Номер на обявата: 02-10-292 (1) / 13.10.2016 г. 

  

Възложител: Администрация на президента на Република България 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00990 
Адрес: гр. София, бул. Дондуков № 2 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): главен юрисконсулт 
Телефон: 02 9239 146 
E-mail: t.inchovska@president.bg 
 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки 
[х] Услуги 
 
Предмет на поръчката: „Отпечатване и книговезка обработка на Годишник на 
президентската институция за 2016 г. на български и на английски език” 
  
Кратко описание: Предметът на обществената поръчка е художествено оформление, 
превод от български на английски език, редактиране, предпечатна подготовка, 
коректура, отпечатване и книговезка обработка на Годишник на президентската 
институция за 2016 г. на български и на английски език. Годишникът се изпълнява в 
един том, с тираж от 1 000 броя на български език и 200 броя на английски език по 
техническа спецификация на възложителя. 

 
Място на извършване:  

1. Администрация на президента, бул. „Дондуков“ № 2  
2. За екземплярите от изданието, които подлежат на депозиране съгласно Закона за 
задължително депозиране на печатни и други произведения, мястото на изпълнение е 
град София, бул. „Васил Левски“ № 88, Национална библиотека „Св.св. Кирил и 
Методий“. 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 35 000 (тридесет и пет хиляди) лева 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 
  
Наименование: [……] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, както и по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не 
  
Икономическо и финансово състояние: не 

 
Технически и професионални способности: 
1. Участникът трябва да има реализирани поне три дейности - услуги с предмет, 
идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 
години общо, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на 
която е учреден или е започнал дейността си. 

2. Участникът трябва да има внедрена и сертифицирана система за управление на 
качеството, съгласно стандарта ISO 9001:20хх или еквивалентен, в чийто обхват е 
включена услугата, предмет на поръчката. 

 
 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 
  
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[х] Най-ниска цена  
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [……]                                           Тежест: [   ] 
  

 
Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 24.10.2016 г.                     Час: 17:30 ч. 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг)  24.01.2017 г.                    Час: 17:30 ч.  
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 25.10.2016 г.                     Час: 10:00 ч. 
  
Място на отваряне на офертите: Администрация на президента, бул. Дондуков № 2 
  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  
европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
  
  

 
 Друга информация (когато е приложимо): От датата на публикуване на настоящата обява 
пълен достъп до документацията за участие в поръчката, ведно с образци на документи се 
предоставя в профила на купувача на възложителя на интернет адрес: 
https://www.president.bg/cat165/Profil-na-kupuvacha-sled-20141001/  

 
 
 
 
 
 
Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) 13.10.2016 г. 

 
 Възложител 
                                       /П/ 
           
Трите имена: Росен Христов Кожухаров 
                                                                               (Подпис и печат)  
Длъжност: Главен секретар на президента 
 

 


