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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: 02-10-282/1 от 10.07.2017 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: Главен юрисконсулт 
Телефон: 02 9239 146; 02 9239 190 
E-mail: m.manolova@president.bg 
Лице за контакт: във връзка с техническата спецификация 
Телефон: 02 9239 734 
E-mail: G.Kosturkova@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: Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на 
Администрацията на президента. 

Кратко описание: 
Възлагането на поръчката се налага поради необходимостта от непрекъснато 
осигуряване дейността на институцията с печатни материали, оформени при спазване 
изискванията за институционална идентичност (представителни папки и бланки по 
образец, покани за официални мероприятия, визитни картички и др. печатни форми). 
Предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), утвърден с Решение № 591 от 18.07.2016 г. на 
Министерски съвет. Поради това в обявата и документацията са включени условията на 
ЗОП по отношение на нейното изпълнение от специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания. В случай, че има подадени оферти както от лица, за 
които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат офертите на 
лицата, за които поръчката е запазена. Офертите на останалите участници се разглеждат 
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само, ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена. 
Място на извършване: Сградата на Администрацията на президента в гр. София, бул. 
„Дондуков“ № 2. 
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 25 000 (двадесет 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, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици. 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква. 

 Икономическо и финансово състояние: не се изисква. 

  
Технически и професионални способности:  
1. Участникът трябва да има реализирани поне три 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. 
* Под „услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката” следва да се 
разбират услуги, свързани с дизайн, предпечат, печат и изработка на книги и/или 
печатни и/или информационни и/или рекламни и/или учебни материали. 

Съответствието на участниците се доказва със списък на 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. В списъка следва да се посочат стойностите, 
периодите и получателите на услугите по Образец № 7 от документацията.  
2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качество по стандарт 
ISO 9001:20хх или еквивалент, с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка или 
да има внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството. 

Съответствието на участниците се доказва с копие на валиден към датата на подаване на 
офертите сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на 
участника със стандарта ISO 9001:20хх или еквивалентен, с обхват, включващ предмета 
на поръчката. 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[х] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
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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  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Оценяването на офертите се извършва след прилагане на относителна тежест на 

единичните цени на отделните печатни материали съгласно следната таблица:  

№ ПЕЧАТЕН МАТЕРИАЛ ТИРАЖ 
Относителна 

тежест на ед. 

цена 

1. Папка ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  300 бр. 10 

2. Папка ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

(вариант 1)  

200 бр. 10 

3. Папка ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

(вариант 2)  

20 бр. 1 

4. Папка АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА 300 бр.  10 

5. Папка ТОСТ 400 бр. 3 

6. Корица за програма 200 бр. 8 

7. Папка кожена с трикольорна лента  50 бр. 2 

8.  Папка кожена тип класьор  30 бр. 2 

9.  Папка кожена тип клипборд  10 бр. 1 

10. Покани 20 бр. 4 

11. Покани 100 бр. 3 

12. Покани 1000 бр. 5 

13. Визитни картички*  100 бр. 5 

14. Бланка Президент 300 бр. 2 

15. Бланка Вицепрезидент 300 бр. 2 

16. Бланка за указите на Президента  200 бр. 1 

17. Бланка за указите на Вицепрезидента 200 бр. 1 

18. Бланка за указ със златен герб  100 бр. 5 

19. Тефтерчета 500 бр. 3 
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20. Двустранни картончета за разговори  300 бр. 3 

21. Менюта с герб 300 бр. 3 

22. Менюта без герб 200 бр. 2 

23. Картончета за маса с герб  300 бр. 3 

24. Картончета за маса без герб  200 бр. 2 

25. Указателни картончета  300 бр. 2 

26. Подаръчни торбички (всички размери) * 100 бр. от 

размер 

5 

27. Представителен бележник с кожена корица 100 бр.  2 

 
              *За нуждите на настоящата методика се използва средната аритметична стойност 
на цените за съответните видове артикули. 

 На сравнение подлежат предложените крайни единични цени за съответните 
печатни материали.  

Оценката на единичната цена на всеки печатен материал от оценяваната оферта се 
определя в сравнение между нея и най-ниската предложена цена за съответния печатен 
материал от всички оценявани оферти, съгласно следната формула: 

Рi = (Cimin/Ci) x Ki 
където:  

Pi – оценката на предложената цена на всеки печатен материал от оценяваната оферта;  
i = 1÷27 – пореден номер на печатния материал;  

Cimin – най-ниската предложена цена за съответния печатен материал;  
Ci – цена за съответния печатен материал от оценяваната оферта; 

Ki – коефициент на относителна тежест на съответния печатен материал съгласно 
таблицата. 

Всички изчисления се закръгляват с точност до втория знак след десетичната 
запетая. 

Комплексната оценка на всяка оферта се определя като сбор от получените оценки 
за всеки печатен материал. Максималната комплексна оценка на съответната оферта е 
100 точки. 

Класирането на участниците се извършва по комплексните оценки, получени за 
всеки участник. Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се 
класира участникът получил най-висока комплексна оценка. 

 
Срок за получаване на офертите: 
Дата: 24.07.2017 г.                      Час: 17:30 ч. 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: 24.09.2017 г.                      Час: 17:30 ч. 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
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Дата: 25.07.2017 г.                      Час: 10:30 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): [……] 

 
Дата на настоящата обява 
Дата: 10.07.2017 г. 
 
Възложител                       (П) 
Трите имена: Димитър Желязков Стоянов                                                     
Длъжност: главен секретар на президента на Република България 

 


