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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 955
Поделение: НХА
Изходящ номер: 0666 от дата 15/05/2015
Коментар на възложителя:
ОТПЕЧАТВАНЕ ПО ОФСЕТОВ СПОСОБ И ДОСТАВКА НА ЗАГЛАВИЯТА ОТ 
ПРОГРАМАТА НА НХА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРИСЪЩАТА Й 
НАУЧНА И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Национална художествена академия
Адрес
Шипка № 1
Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
на горепосочения адрес 02 8624131
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Владимир Караивонов - Ръководител Административен отдел - моб. 
тел. 0888344278
E-mail Факс
konkurs@nha.bg 02 8624131
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nha.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://nha.bg/bg/profil-na-kupuvacha-spisuk/2015

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
ОТПЕЧАТВАНЕ ПО ОФСЕТОВ СПОСОБ И ДОСТАВКА НА ЗАГЛАВИЯТА ОТ 
ПРОГРАМАТА НА НХА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРИСЪЩАТА Й 
НАУЧНА И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ - 1. Годишник на НХА 
Формат – 12/70 х 100 Обем – 200 стр. (спирално скрепване, 
специфична конструкция – дипляни и отделни страници) – на 
кандидатите ще бъде представена мостра.Цветност на книжното тяло 
– 4 + 4Хартия за книжното тяло – 150 гр хром мат Цветност на 
корицата – 4 + 0 Картон за корицата – 300 гр едностранно хромов 
Тираж – 500 бр. скрепени тела + 200 бр. нескрепени (отделни 
дипляни) 2. Списание „Изкуство и критика”Формат – 8/60 х 90 Обем 
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– 64 стр. Цветност на книжното тяло – 4 + 4 Хартия за книжното 
тяло – 150 гр хром мат Цветност на корицата – 4 + 4 Картон за 
корицата – 270 гр хромов Тираж – 300 бр. 3. Сборник от 
докторантска конференция Формат – 16/60 х 90 Обем – 180 стр. 
Цветност на книжното тяло – 1 + 1 Хартия за книжното тяло – 90 
гр офсет Цветност на корицата – 4 + 0 Картон за корицата – 270 
гр едностранно хромов Тираж – 300 бр. 4. Рекламно - 
информационен печатен материал за Международна лятна академия -- 
Ахтопол
Формат – 16/70 х 100 Обем – 44 стр. Цветност на книжното тяло –
4 + 4 Хартия за книжното тяло – 150 гр хром матЦветност на 
корицата – 4 + 0 Картон за корицата – 200 гр хромов Тираж – 300 
бр. 5. „ДаФест” - каталог Формат – 16/60 х 90 Обем – 48 стр. 
Цветност на книжното тяло – 4 + 4 Хартия за книжното тяло – 150 
гр хром мат Цветност на корицата – 4 + 4 Картон за корицата –
270 гр хромов Тираж – 500 бр. 6. „ДаФест” - програма (дипляна с 
две гънки) Обр. формат – 48 х 24 см. Цветност – 4 + 4 Хартия –
150 гр хром мат Тираж – 1 000 бр. 7. „Каталог със студентски 
произведения - спец. Сценография” Формат – 12/60 х 90 Обем – 24 
стр.
Цветност на книжното тяло – 4 + 4 Хартия за книжното тяло – 150 
гр хром мат Тираж – 400 бр. 8. Печатно издание на спец. Плакат - 
каталог Формат – 8/60 х 90Обем – 64 стр. Цветност на книжното 
тяло – 4 + 4 Хартия за книжното тяло – 150 гр хром мат Цветност 
на корицата – 4 + 0 Картон за корицата – 270 гр едностранно 
хромов Тираж – 300 бр. 9. Печатни рекламни материали (спец. 
Текстил) - плакати, покани, флаери за симпозиум в гр. Лодз, 
Полша Формат на плаката – 35 х 50 см., 20 бр. Формат на покана –
20 х 20 см., една гънка, 4 + 4, 100 бр.  Флаер – 13 х 20 см., 4 
+ 0, 200 бр. 10. Печатни рекламни материали (спец. Текстил) -
плакати, покани, програма за семинар Формат на плаката – 35 х 50 
см., 10 бр. Формат на покана – 20 х 20 см., една гънка, 4 + 4, 
100 бр.  Програма – 24 х 26 см. обр., една гънка, 4 + 4, 100 бр. 
11. Печатно издание на спец. Изкуствознание – „Писмо и писачи в 
българските ръкописи до края на XVII в.” Формат – 16/70 х 100 
Обем – 140 стр. Цветност на книжното тяло – 1 + 1 Хартия за 
книжното тяло – 150 гр хром мат Цветност на корицата – 4 + 0 
Картон за корицата – 270 гр едностранно хромов Тираж – 300 бр. 
12. Печатно издание (учебно помагало) на спец. Резба – „История 
на високия дърворезбен иконоктас в България”  Формат – 8/60 х 90 
Обем – 120 стр. Цветност на книжното тяло – 1 + 1Хартия за 
книжното тяло – 150 гр хром мат Цветност на корицата – 4 + 0 
Картон за корицата – 270 гр едностранно хромов Тираж – 300 бр. 
13. Печатно издание (учебно помагало) на спец. Мода – „Модата на 
XX век”  Формат – 16/70 х 100 Обем – 128 стр. Цветност на 
книжното тяло – 1 + 1 Хартия за книжното тяло – 150 гр хром мат 
Цветност на корицата – 4 + 0 Картон за корицата – 270 гр 
едностранно хромов Тираж – 300 бр.

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 22100000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Във връзка с вероятността да бъдат възлагани допълниелни 
заглавия, освен тези от техническата спецификация, Възложителят 
обявява прогнозна стойност на обществената поръчка до 66 000 лв. 
(шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС.
Но участниците следва да оферират само за изделията, посочени в 
техническата спецификация, която не може да бъде по-висока 34 
000.00 (тридесет и четири хиляди лева) лева без ДДС
Възложителят си запзва правото, при необходимост, да възлага 
допълнителни заглавия, освен тези, упоменати в техническата 
спецификация, до достигане на прага от 66 000 (шестдесет и шест 
хиляди) лева. 
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000   Валута: BGN
Място на извършване
гр.София код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
Пликът с офертата съдържа:
• Представяне на участника и списък на представеите докумети –
оригинал, по образец 1;
• Участникът следва да е изпълнил най малко две услуги, еднакви 
или сходни с предмета на поръчката. Условието се доказва със 
Списък на услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката за 
последните три години, считано до датата на подаване на офертите 
– оригинал, по образец 2 и най-малко два броя 
удостоверения/референции за добро изпълнение.
• Декларация за ползването (или не) на подизпълнители- оригинал, 
по образец 4; 
• Декларация за съгласие подизпълнители- оригинал, по образец 
4.1;
• Декларации по образци 3, 5, 6 и 10 – оригинал.
• Техническо предложение – оригинал, по образец 7
• „Предлагана цена“, съдържаща. Ценова оферта – оригинал, по 
образец 8 ;
          Гаранция за добро изпълнение. Може да се внесе по един 
от долупосочените способи:
> по банков път:
Сметка на НХА в Българска народна банка площад „Княз Александър 
I“, №1
IB AN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01
код на БНБ за левови разплащания BIC: BNBGBGSD
>или под формата на банкова гаранция (образец приложен към 
документацията за участие).
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Гаранцията за добро изпълнение се представя при подписване на 
договора и се освобождава в 30 (тридесет) дневен срок след 
прекратяването му, ако липсват основания за задържането й от 
страна на Възложителя.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
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Технически показател - 40 т.- Предложени методи на изработка и 
използвани материали - 35 т. Срок за доставка - 5 т.;  Ценови 
показател - 60 т. 

Срок за получаване на офертите
Дата: 26/05/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
От деня на публикуване на публичната покана, Възложителя 
осигурява пълен достъп по електронен път до цялата документация 
на обществената поръчка на следния интернет 
адрес:http://nha.bg/bg/profil-na-kupuvacha-spisuk/2015.

 Място за подаване на офертите : гр. София, ул. "Шипка" 1, 
Деловодството на НХА.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 27.05.2015 г. 10.00 
часа, в сградта на НХА 

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 26/05/2015 дд/мм/гггг
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