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: РД 07-02 / 26.01.2018 г.

Възложител: Национално издателство за образование и наука (НИОН) „Аз-буки“
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: ……………….
Адрес: гр. София, п.к. 1113, бул. ”Цариградско шосе” № 125, бл. 5.
Лице за контакт: Николай Кънчев
Телефон: 0888 815645
E-mail: azbuki@mon.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[X] Услуги
Предмет на поръчката: “Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 /девет/ на брой научни

списания, издавани от НИОН „Аз-Буки” през 2018 г. по обособени позиции“.
Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен в 2 /две/ обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - „Отпечатване на вестник „Аз-буки“;
Обособена позиция № 2 - „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания

Кратко описание: Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 /девет/ на брой научни
списания, издавани от НИОН „Аз-буки” през 2018 г. по обособени позиции“.

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен в 2 /две/ обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Отпечатване на вестник „Аз-буки“;
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Обособена позиция № 2 – „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания,
както следва:
-

„Български език и литература“;

-

„История“;

-

„Математика и информатика“;

-

„Педагогика“;

-

„Професионално образование“;

-

„Стратегии на образователната и научната политика“;

-

„Философия“;

-

„Природните науки в образованието“;

-

„Чуждоезиково обучение“.

Участникът, избран за изпълнител, ще отпечатва съответните периодични издания
(вестник или научни списания) в съответствие с обособената позиция, за която
кандидатства, съобразно изисквания, подробно описани в Техническата спецификация –
неразделна част от обявата и по писмена заявка на Възложителя, в която се указват:
видът, броят, размерите, съдържанието, цветността на съответните периодични издания,
срокът за изработването и предаването им, както и други параметри, на които
периодичните издания следва да отговарят. В заявката се посочват и материалите,
носители на авторски или други права на интелектуална собственост, които Възложителя
ще трябва да предаде на Изпълнителя за изпълнение на поръчката, вида, времето и
мястото на предаването им. Заявката се счита за приета при условията, при които е
направена, когато бъде потвърдена писмено от Възложителя – по електронна поща или с
писмо, изпратено на адреса на изпълнителя.
Място на извършване: Мястото на изпълнение на Договора е адреса на Изпълнителя – за

изпълнение на поръчката по отпечатване, а доставката на отпечатаните периодични
издания, издавани от НИОН „Аз-Буки”, се извършва на посочен от Възложителя адрес в
гр. София.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 709 (шестдесет и девет хиляди

седемстотин и девет) лева без ДДС.
Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [ 1 ]
Наименование: „Отпечатване на вестник „Аз-буки“.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 32 990 (тридесет и две хиляди деветстотин и

деветдесет) лева без ДДС.
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Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: [ 2 ]
Наименование: „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания, както следва:

-

„Български език и литература“;

-

„История“;

-

„Математика и информатика“;

-

„Педагогика“;

-

„Професионално образование“;

-

„Стратегии на образователната и научната политика“;

-

„Философия“;

-

„Природните науки в образованието“;

-

„Чуждоезиково обучение“.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 36 719 (тридесет и шест хиляди седемстотин и

деветнадесет) лева без ДДС.
1.Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:

1.1. В настоящата обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни
физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание,
което има право да изпълнява дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка,
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
1.2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената
поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори, съгласно
законодателството на страната, в която е установен.
1.3. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и свързаните с него лица,
включително и чрез гражданско дружество/ консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
1.4. По една обособена позиция може да бъде представена само една оферта.
1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
1.6. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само
в едно обединение.
1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка.
1.8. Участниците в обществената поръчка могат да ползват подизпълнители, като посочат
това обстоятелство в офертата и дела от поръчката, който ще им възложат, ако
възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно
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вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях трябва да не са налице основания
за отстраняване от обществената поръчка. Независимо от възможността за използване на
подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на
изпълнителя.
1.9. На основание чл. 65 от ЗОП участниците могат за конкретната поръчка да се позоват
на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на
критериите, свързани с техническите способности. Когато участникът се позовава на
капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните
ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица
трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от обществената поръчка;
1.10. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие
от документ (споразумение или друг приложим документ), за създаване на обединението,
както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
•
правата и задълженията на участниците в обединението;
•
разпределението на отговорността между членовете на обединението;
•
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
•
партньор, който да представлява обединението за целите на обществената
поръчка.
2.Изисквания за лично състояние: не може да бъде участник в обществената поръчка
лице, което :
2.1. е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по
чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194- 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301
- 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен
ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.6. е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т. 21 от Допълнителните
разпоредби на ЗОП, който не може да бъде отстранен.
Забележка: основанията по т.2.1., 2.2. и 2.6. се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия за правомощия да упражняват контрол при вземането на решение от тези
органи.
Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 1-5 и т. 7 от ЗОП с декларации по Образец № 2 и Образец № 3.
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Важно! Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2
и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато
участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП се подписва от лицето, което
може самостоятелно да го представлява.
3.Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят не посочва
минимални изисквания за придобита правоспособност за упражняване на професионална дейност.
4. Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания за
икономическо и финансово състояние.
5.Технически и професионални способности:

5.1.Участниците трябва да са изпълнили успешно най-малко 1 /една/ услуга, идентична
или сходна с предмета на обособената позиция, за която подават оферта, през последните
3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Услугата следва да е
предоставена през посочения период и нейното изпълнение да е приключило към датата
на подаване на офертата.
Възложителят ще приеме за услуга със „идентичен или сходен предмет“ предоставяне на
услуги за отпечатване на периодични издания (вестници/ списания) в тираж: минимум
1000 бр. за отпечатване на вестници и минимум 200 бр. – за отпечатване на списания.
За доказване изпълнението на това изискване участниците следва да приложат списък
(Образец № 8) по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на услугите, с предмет сходен с предмета на
настоящата обществена поръчка, изпълнени от участника за последните три години,
считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и
получателите, описание на дейностите и вида на работа, заедно с доказателство за
изпълнената услуга.
Под „изпълнена“ ще се разбира тази услуга, при която посоченият от участника период на
изпълнение е приключил в заложения от възложителя 3-годишен период, независимо от
момента на възлагането й.
5.2. За изпълнение на поръчката участникът следва да осигури персонал с необходимата
професионална компетентност.
5.3. За изпълнение на поръчката участникът следва да осигури техническо оборудване,
което да дава възможност за изпълнението на поръчката с необходимото качество и в
определените срокове.
5.4. Участникът следва да прилага система за управление на качеството сертификат ISO
9001:2015 (или еквивалентен).

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
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Критерий за възлагане:
[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[Х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
По обособена позиция № 1 – „Отпечатване на вестник „Аз-буки“
Име: [предложена цена]
Име: [качество на изработката]
Име: [срок на изпълнение]

Тежест: [70 т.]
Тежест: [20 т.]
Тежест: [10 т.]

По обособена позиция № 2 „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания“
Име: [предложена цена]
Тежест: [60 т.]
Име: [качество на изработката]
Тежест: [20 т.]
Име: [довършителни дейности]
Тежест: [10 т.]
Име: [срок на изпълнение]
Тежест: [10 т.]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [02/02/2018]

Час: 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [15/04/2018]

Час: 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [02/02/2018]

Час: 17:30

Място на отваряне на офертите: на адреса на управление на НИОН „Аз-буки”: гр. София 1113,
бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5.

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 [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо):

Възложителят отстранява от обществената поръчка:
- участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1- 5 и
т. 7 от ЗОП.
- участник, който представи ценова оферта, която надвишава прогнозната
стойност по обособената позиция, за която кандидатства, посочена в обявата;
- участник, за когото важи забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за
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икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛДС), освен ако не са
приложими изключения по чл. 4 от същия закон;
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката;
- участници, които са свързани лица;
- участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и
чиято оферта не е приета, съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.
МОСТРИ
При разглеждането на офертите мострите ще се ползват от възложителя за
преценка на офертата на участника за съответствие с изискванията, определени с
техническата спецификация на обществената поръчка и за оценяване на офертата
съобразно утвърдената методика за оценка на офертите.
Обект на преценка ще бъдат четливостта на шрифта; реалистичност и
възпроизвеждане на цветовете, цветови диапазон и детайлизация на изображението;
белотата и попивателната способност на хартията.
По обособена позиция № 2 се оценяват още възможностите за сгъване, обрязване,
термолепене, влагане в индивидуални опаковки и в пакети.
В процеса на провеждане на процедурата за избор на изпълнител на етап работа на
комисията за разглеждане и оценка на оферти в случай, че бъде нарушена целостта на
мострата, както и търговския й вид, възложителят ще заплати тяхната стойност, посочена
в офертата на съответния участник.
Предоставените мостри ще бъдат върнати след приключване на поръчката на
участниците с изключение на мострите на участника, избран за изпълнител. Мострите на
участника, избран за изпълнител ще бъдат задържани до приключване на договора и ще
служат за сравняване на качеството на отпечатаните по договора продукти.
Документите и мострите, свързани с участието в обществената поръчка се представят в
запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост лично от представляващ на
участника, упълномощено от него лице, куриер или по пощата.
Върху опаковката се посочва „ОФЕРТА“ за участие в обществена поръчка с
предмет: : “Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 /девет/ на брой научни списания,
издавани от НИОН „Аз-буки” през 2018 г. по обособени позиции” - за обособена позиция
№ …….“: наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и
електронен адрес.
Опаковката включва комплектовани документите, посочени по-долу. Не се
изисква ценовото предложение да бъде в отделен запечатан плик.
Ако участник подава оферти и по двете обособени позиции, запечатаната
непрозрачна опаковка съдържа отделно комплектовани документи по всяка обособена
позиция, с ясно обозначаване на позицията, за която се отнасят.
Документите, свързани с участието в настоящата обществена поръчка,
задължително се изготвят по приложените образци. В опаковката по чл. 47, ал. 2 от
ППЗОП следва да се съдържат следните документи:
Офертите на участниците трябва да съдържат следната информация и
документи:
 Административни сведения за участника, съгласно Образец № 1;
 Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП (в оригинал, съгласно Образец № 2 от документацията);
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Декларация по чл. 97, ал. 6, изречение второ от ППЗОП за липса на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП (в оригинал, съгласно
Образец № 3 от документацията);
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛДС (в оригинал, съгласно
Образец № 4 от документацията);
Техническо предложение (съгласно Образец № 5 от документацията);
Ценово предложение (съгласно Образец № 6 от документацията);
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, в приложимите случаи (в
оригинал, съгласно Образец № 7 от документацията). Ако участникът ще ползва
подизпълнител, подизпълнителят трябва да представи декларации за липса на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП, декларации за съответствие с
критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и
сертификат за наличие на система за управление на качеството по стандарт
9001:2015 или еквивалентен.
Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано до датата
на подаване на офертата по Образец № 8.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие
от документ (споразумение или друг приложим документ), за създаване на
обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена
поръчка:
правата и задълженията на участниците в обединението;
разпределението на отговорността между членовете на обединението;
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.
Мостри на периодичните издания, които участникът е отпечатвал (в зависимост от
обособена позиция, за която участва):
по обособена позиция № 1 - една мостра на вестник и мостра на хартията, върху
която ако бъде избран за изпълнител ще отпечатва вестник „Аз Буки“ съобразно
изискванията на възложителя;
– по обособена позиция № 2 - една мостра на списание и мостра на хартията, върху
която ако бъде избран за изпълнител ще отпечатва специализираните научни
списания съобразно изискванията на възложителя;

Документи за предприети мерки за надеждност (ако е приложимо);

Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [26/01/2018]

Възложител

Трите имена: Надя Любенова Кантарева-Барух
Длъжност: Директор
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