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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С 

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 187 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ.3 Т.2  ОТ ЗАКОНА 
ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) 

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Национална художествена академия (НХА) на основание чл. 20, ал 3, т.2 от ЗОП и 
във връзка с необходимостта от отпечатване на изданията от програмата на НХА за 
финансиране на научната и художественотворческа дейност, предвидени за 
полиграфическо осъществяване по офсетов печатен способ, Ви кани да представите 
оферта в срок до 16 :00  часа на 22.06.2016 г., съгласно условията на настоящата 
документация и изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание 
чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен до 16:00 часа на 27.06.16г. 

 
1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
Поръчката е с обект „ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИЗДАНИЯТА ОТ ПРОГРАМАТА НА 
НХА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПОЛИГРАФИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПО 
ОФСЕТОВ ПЕЧАТЕН СПОСОБ“ съгласно условията на Техническата спецификация, 
неразделна част от настоящата документация. 
1.1. Обособени позиции – няма. Участниците могат да подават оферти съвкупно за 
артикулите от техническото задание. 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.  
 
1.2. Възможност за представяне на варианти в офертите 
Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 
 
1.3. Място за изпълнение на поръчката 
Мястото за изпълнение на поръчката е на адреса на изпълнителя, а доставката се 
осъществява на адреса на  Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка 1“, 
в посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ помещение на адреса. 
 
1.4. Срок за доставка 
Срокът на доставка по договора е по предложение на участника и по съгласуван график с 
Възложителя, като договорът ще се сключи след получаване от участниците на Протокола 
на комисията, утвърден от възложителя и представяне на документите, от избрания 
изпълнител, необходими за сключване на договор. 
 
1.5. Прогнозна стойност на поръчката 
Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС. 
Във връзка с вероятността да бъдат възлагани допълнителни заглавия, освен тези от 
техническата спецификация, Възложителят обявява прогнозна стойност на обществената 
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поръчка до 66 000 (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 от 37 850 (тридесет и седем хиляди осемстотин и петдесет) лева без ДДС 
Възложителят си запазва 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.  
 
1.7. Начин на плащане 
Заплащането се осъществява след извършване на доставка по банковата сметка на 
Изпълнителя до тридесет дни след представяне от страна на Изпълнителя на оригинал на 
данъчна фактура и приемо-предавателен протокол за извършената доставка, подписан от 
представители на Изпълнителя и Възложителя. 
 
1.8. Рекламации 
Съгласно условията на проекта на договор. 

 
1.9. Критерий за възлагане: „Оптимално съотношение на цена и качество”.  
 
1.10. Срок за получаване на оферти (включително): 22.06.2016 г. 
 
2. Разглеждане на офертите 

Отварянето на офертите ще се извърши на 23 .06 .2016 г. от 10:00 часа в сградата 
на Национална художествена академия на адрес: гр. София, ул.“Шипка“ № 1. На 
основание чл.97, ал.3 от ППЗОП при отварянето на офертите могат да присъстват 
представители на  участниците в процедурата при спазване на установения режим за 
достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание 
чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен до 16:00 часа на 27.06.2016г. и отварянето на 
офертите ще се състои на 28.06.2016 г. от 10:00 часа в сградата на Национална 
художествена академия на адрес: гр. София, ул.“Шипка“ № 1. 
 
 
2.1. Срок  на договора:  1 година.  
 
2.2.  Начин  на  плащане:  Плащането  се  извършва  ежемесечно  в  срок  до  15  
дни  след представяне на фактура за извършената услуга за съответния изтекъл 
календарен месец. 
 
 
2.3. Срок на валидност на офертата: 60 календарни дни 
 

За участие в процедурата участникът следва да представи оферта, изготвена при 
условията и изискванията на настоящата покана, Закона за обществените поръчки и 
ППЗОП. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в поканата по реда, описан в 
настоящата документация. 

Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
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разписка.  Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката, 
наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност  факс  и  
електронен  адрес.  Офертата  се  представя  в  писмен  вид,  на  хартиен носител. Всички 
документи, които са копия следва да бъдат заверени с надпис "вярно с оригинала", подпис 
на лицето, което представлява участника. 
 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. в 
деловодството на адрес: Национална художествена академия на адрес: гр. София, 
ул.“Шипка“ № 1, стая „Деловодство“ , считано от 13.06.2016г. до 22.06.2016г. В случай, че 
срокът бъде удължен на основание чл.188, ал.2 от ЗОП оферти ще се приемат до 16:00 часа 
на 27.06.2016г. 
 
2.4.  Съдържание на офертата 
Пликът с офертата съдържа: 
• Представяне на участника и списък на представените документи – оригинал, по образец 
1; 
• Участникът следва да е изпълнил най малко две услуги, еднакви или сходни с 
предмета на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата. За 
сходни услуги възложителят ще приеме предоставянето на услуги, свързани с рекламна и 
информационна печатна продукция, вкл. акциденция. 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 5;  
• Декларация за съгласие подизпълнители- оригинал, по образец 5.1; 
• Декларации по образци 3, 4 и – оригинал. 
• Техническо предложение – оригинал, Приложение № 2 
• Ценова оферта – оригинал, Приложение № 3 

 
Когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец следва да посочи в 

своята оферта единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър 
(ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато 
участникът е физическо лице – име, ЕГН, адрес. Когато участникът е обединение 
изисканата информация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено 
в обединението. 

При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в 
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и 
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, участникът юридическо лице 
или едноличен търговец, прилага към своята оферта удостоверение  за актуално 
състояние и/или друга  идентифицираща  информация  в  съответствие  със  
законодателството  на  държавата,  в която участникът е установен. Чуждестранните 
юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен 
орган от държавата, в която са установени. Документът се представя в оригинал или 
заверено от участника копие. 
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2.5. Изисквания към участниците  

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати 
или участници, за които са налице основанията, посочени в чл.54, ал.1 от ЗОП.  

От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на 
предварително определените условия в настоящата Документация за участие.  

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://www.nha.bg (Профил на купувача). 

 
3. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИ 

След изтичане на срока за представяне на оферти, съгласно обявеното в Публичната 
покана, Възложителят назначава комисия, която да разгледа и оцени офертите, и да класира 
участниците. 

Оценката и класирането се извършва според критерия "оптимално съотношение на 
цена и качество" съгласно посочените по-долу показатели за комплексна оценка.  

Възложителят определя за изпълнител на договора класирания на първо място 
участник. Оценката и класирането се документират в протокол на комисията. Комисията 
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 
място оферти, в случай, че предложената обща цена на две и/или повече оферти е равна. 
 
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 
 Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им 
относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула: 

 КО = П1 х 35% + П2 х 5% + П3 х 60% 
 

 Показателите и относителната им тежест за определяне на 
комплексната оценка: 
 Показател Тежест на 

показателя % 
П1 Концепцията на участника за постигане на целите 

на обществената поръчкa 
35 % 

П2 Срок за доставка 5 % 
П3 Предложена цена 60 %  

Общо:  100 %  
 

 Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на получената 
комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока 
оценка. 
   

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател 
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Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: 

 
 

1. Концепцията на участника за постигане на целите на 
обществената поръчкa 

Максимум 100 
т. 

Предложените технически параметри на изготвените продукти 
от участника съответстват на техническите параметри, 
заложени в техническата спецификация, формиращи основните 
изисквания на Възложителя. 
Участникът е описал всички дейности, които ще бъдат извършени 
при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане 
на поставените от възложителя цели, като е посочил конкретни 
мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на всяка 
дейност.  
Участникът е посочил, какво конкретно той ще извърши при 
изпълнението на поръчката, без да преповтаря дословно 
техническата спецификация.  
Обяснена е логическата обвързаност между различните дейности и 
тяхната последователност.  
Посочени са продуктите, които ще бъдат съставени и 
предоставени на възложителя, както и техният формат и 
носител, като изброяването на тези продукти е обвързано с 
направеното описание на дейностите за изпълнение на поръчката. 
Разпределението на различните ресурси при изпълнение на 
дейностите, предмет на поръчката, е правилно, логично и 
изчерпателно описано. Разпределението на задачите и 
отговорностите между експертите в изпълнението на поръчката 
са адекватни и целесъобразни на представеното 

100 т.  
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Предложените технически параметри на изготвените продукти 
от участника съответстват на техническите параметри, 
заложени в техническата спецификация, формиращи основните 
изисквания на Възложителя. 
Участникът е описал всички дейности, които ще бъдат извършени 
при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане 
на поставените от възложителя цели, като е посочил конкретни 
мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на всяка 
дейност.  
Участникът е описал продуктите, които ще бъдат разработени и 
представени на Възложителя. 
Участникът е посочил какво той предлага да извърши, без да 
повтаря дословно заданието на Възложителя, но е налице едно от 
следните условия: 
-  част от дейностите са описани общо, без да се навлиза в 
конкретни мерки, свързани с реализирането на съответната 
дейност  
- за част от дейностите не е ясна последователността и 
логическата връзка между тях  
Разпределението на различните ресурси при изпълнение на 
дейностите, предмет на поръчката в основната си част е 
правилно, логично и изчерпателно описано. Разпределението на 
задачите и отговорностите между експертите спрямо 
разработването на различните документи не са напълно адекватни 
и целесъобразни на представеното 

60 т. 
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Предложените технически параметри на изготвените продукти 
от участника съответстват на техническите параметри, 
заложени в техническата спецификация, формиращи основните 
изисквания на Възложителя. 
Участникът е описал дейностите, които ще бъдат извършени при 
изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на 
поставените от възложителя цели. 
Участникът е описал продуктите, които ще бъдат разработени и 
представени на Възложителя.,  
Участникът е посочил какво той предлага да извърши, без да 
повтаря дословно заданието на Възложителя, но е налице едно от 
следните условия: 
-  дейностите са описани общо, без да се навлиза в конкретни 
мерки, свързани с реализирането им 
- не е посочена конкретната връзка между дейностите и 
продуктите, които ще бъдат изготвени от изпълнителя. 
- не е ясна последователността и логическата връзка между 
отделните дейности. 
Разпределението на различните ресурси при изпълнение на 
дейностите, предмет на поръчката в значителна степен е алогично 
и неизчерпателно описано. Разпределението на задачите и 
отговорностите между експертите спрямо разработването на 
различните документи не са напълно адекватни и целесъобразни на 
представеното от страна на участника. 

20 т. 

Предложените технически параметри на изготвените продукти 
от участника съответстват на техническите параметри, 
заложени в техническата спецификация, формиращи основните 
изисквания на Възложителя. 
Участникът е описал дейностите, които ще бъдат извършени при 
изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на 
поставените от възложителя цели, като посоченото от участника 
изпълнение предмета на поръчката преповтаря дословно 
техническата спецификация на Възложителя. 
Участникът само е изброил ресурсите, с които разполага и 
експертите, които ще използва за изпълнение на поръчката, но не е 
посочил как посредством тях ще изпълни дейностите, предмет на 
поръчката. 

5 т. 

  
2. Срок за 
доставка 

Оценката се извършва в диапазона 0 ÷ 100 точки съгласно следната формула: 
 
Оценка на показателя П2 = Ср. мин      х100 
                                               Ср. съотв.  
 
Където: Смин – най-кратък срок (в кал. дни) за доставка на пълния обем от предмета на 
поръчка. 
Ссъотв – предложен срок за изпълнение от съответния 
Участник (в кал. дни). 
За целта на методиката, възложителят ще вземе предвид сбора от предложените срокове 
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за изпълнение на отделните издания 
3. Предложена 
цена 

Оценката се извършва в диапазона 0 ÷ 100 точки съгласно следната формула: 
 
Оценка на показателя П3 =  Цмин   х100 
                                                Цсъотв 
Където: 
Цмин – най-ниска обща стойност за изпълнение на печатните издания. 
Цсъотв – стойност за изпълнение на печатните издания, предложена от 
съответния участник. 

 
 
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, Възложителят 
сключва писмен договор за възлагане на поръчката. 
 
1. Условия за сключване на договор 

1.1.Възложителят сключва договор /приложение № 4/ с участника, класиран на 
първо място. При сключване на договора се представят документите по чл. 112 ал.1, от 
ЗОП. 

1.2.оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от 
упълномощено лице; 

 
 


