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ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 955
Поделение: НХА
Изходящ номер: 1293 от дата 20/10/2014
Коментар на възложителя:
Отпечатване и доставка на печатни материали - 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
София
1000

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
на горепосочения адрес
02 8624131
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Владимир Караивонов - Административен директор
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/spisuk-konkursi/profil-na-kupuvacha

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Отпечатване и доставка на печатни материали - НА ЗАГЛАВИЯТА ОТ
ПРОГРАМАТА НА НХА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО
ПРИСЪЩАТА Й НАУЧНА И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ - Работно
заглавие: Колекции от музейната сбирка на НХА – Графика Технически параметри: Формат – 8/60 х 90 Обем – 120 стр.
Цветност на книжното тяло – 4 + 4 Хартия за книжното тяло – 150
гр хром мат Цветност на корицата – 4 + 0 (+ сух печат с размери
10 х 10 см) Картон за корицата – 300 гр едностранно хромов
Работно заглавие: Годишник на НХА - Технически параметри: Формат
– 12/70 х 100 Обем – 170 стр. (спирално скрепване, специфична
конструкция – дипляни и отделни страници) – на кандидатите ще
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бъде представена мостра. Цветност на книжното тяло – 4 + 4
Хартия за книжното тяло – 150 гр. хром мат Цветност на корицата
– 4 + 0 Картон за корицата – 300 гр. Едностранно хромов; Работно
заглавие: Списание „Изкуство и критика” - Технически параметри:
Формат – 8/60 х 90 Обем – 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 Работно
заглавие: Сборник от научна конференция „Дизайн” - Технически
параметри: 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; Работно
заглавие: . Юбилеен сборник на специалност „Реставрация” Технически параметри: Формат – 8/60 х 90 Обем – 80 стр. Цветност
на книжното тяло – 6 п.к. 1 + 1,
4 п.к. 4 + 4 Хартия за
книжното тяло – 150 гр хром мат Цветност на корицата – 4 + 4
(маншети 12 см)

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
22100000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
съгласно количествени сметки за всяка една обособена позиция
Прогнозна стойност
(в цифри): 45000 Валута: BGN
Място на извършване
гр.София

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Плик № 1 - „Документи за подбор", както следва:
• Списък на документите в офертата - оригинал, в свободна форма.
• ЕИК или удостоверение за актуално състояние - заверено копие;
• Представяне на участика и списък на представеите докумети оригинал, по образец 1 ;
• Списък на договори/услуги, сходни с предмета на поръчката за
последните три години (2011,2012 г. и 2013 г.) - оригинал, по
образец 2;
• Най-малко два броя референции за добро изпълнение със
стойности по договорите -заверени копия
• Декларация за ползването (или не) на подизпълнители- оригинал,
по образец 4;
• Декларации по образци 3, 5, 6 и 10 - оригинал.
2. Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката",
съдържаща. Техническо предложение - оригинал, по образец 7;
3.Плик № 3 - „Предлагана цена", съдържаща. Ценова оферта оригинал, по образец 8 ;
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в
размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе на каса, по банков
път, или може да се представи под формата на банкова гаранция.
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
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Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка,
представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ
за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора
при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за
изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде
изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза
на Национална художествена академия /НХА/, гр. София и че е със
срок на валидност най - малко тридесет дни след срока на
изпълнение на договора. При представяне на гаранцията, в касовия
документ, респективно платежното нареждане или в банковата
гаранция изрично се посочва договора, за който се представя
гаранцията. Когато участникът избере да внесе гаранцията за
изпълнение на договора по банков път това следва да стане по
следната:
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
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
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: 29/10/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

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://www.nha.bg (Профил на купувача).

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 29/10/2014 дд/мм/гггг
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Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Отпечатване и доставка на печатни материали - НА ЗАГЛАВИЯТА ОТ
ПРОГРАМАТА НА НХА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО
ПРИСЪЩАТА Й НАУЧНА И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ - Работно
заглавие: Колекции от музейната сбирка на НХА – Графика Технически параметри: Формат – 8/60 х 90 Обем – 120 стр.
Цветност на книжното тяло – 4 + 4 Хартия за книжното тяло – 150
гр хром мат Цветност на корицата – 4 + 0 (+ сух печат с размери
10 х 10 см) Картон за корицата – 300 гр едностранно хромов
Работно заглавие: Годишник на НХА - Технически параметри: Формат
– 12/70 х 100 Обем – 170 стр. (спирално скрепване, специфична
конструкция – дипляни и отделни страници) – на кандидатите ще
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бъде представена мостра. Цветност на книжното тяло – 4 + 4
Хартия за книжното тяло – 150 гр. хром мат Цветност на корицата
– 4 + 0 Картон за корицата – 300 гр. Едностранно хромов; Работно
заглавие: Списание „Изкуство и критика” - Технически параметри:
Формат – 8/60 х 90 Обем – 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 Работно
заглавие: Сборник от научна конференция „Дизайн” - Технически
параметри: 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; Работно
заглавие: . Юбилеен сборник на специалност „Реставрация” Технически параметри: Формат – 8/60 х 90 Обем – 80 стр. Цветност
на книжното тяло – 6 п.к. 1 + 1,
4 п.к. 4 + 4 Хартия за
книжното тяло – 150 гр хром мат Цветност на корицата – 4 + 4
(маншети 12 см)

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
22100000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
съгласно количествени сметки за всяка една обособена позиция
Прогнозна стойност
(в цифри): 45000 Валута: BGN
Място на извършване
гр.София

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Плик № 1 - „Документи за подбор", както следва:
• Списък на документите в офертата - оригинал, в свободна форма.
• ЕИК или удостоверение за актуално състояние - заверено копие;
• Представяне на участика и списък на представеите докумети оригинал, по образец 1 ;
• Списък на договори/услуги, сходни с предмета на поръчката за
последните три години (2011,2012 г. и 2013 г.) - оригинал, по
образец 2;
• Най-малко два броя референции за добро изпълнение със
стойности по договорите -заверени копия
• Декларация за ползването (или не) на подизпълнители- оригинал,
по образец 4;
• Декларации по образци 3, 5, 6 и 10 - оригинал.
2. Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката",
съдържаща. Техническо предложение - оригинал, по образец 7;
3.Плик № 3 - „Предлагана цена", съдържаща. Ценова оферта оригинал, по образец 8 ;
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в
размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе на каса, по банков
път, или може да се представи под формата на банкова гаранция.
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
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Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка,
представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ
за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора
при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за
изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде
изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза
на Национална художествена академия /НХА/, гр. София и че е със
срок на валидност най - малко тридесет дни след срока на
изпълнение на договора. При представяне на гаранцията, в касовия
документ, респективно платежното нареждане или в банковата
гаранция изрично се посочва договора, за който се представя
гаранцията. Когато участникът избере да внесе гаранцията за
изпълнение на договора по банков път това следва да стане по
следната:
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
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
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: 29/10/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

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://www.nha.bg (Профил на купувача).

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 29/10/2014 дд/мм/гггг
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