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: [ЗОП-26]

Възложител: „Център за развитие на човешките ресурси“
Поделение (когато е приложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01441
Адрес: ул. „Граф Игнатиев“ №15, ет.4
Лице за контакт Симеон Маринов
Телефон: +359 29155010
E-mail: smarinov@hrdc.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
[Х] Друг адрес: http://www.hrdc.bg/profile/
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[Х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Изработка и доставка на рекламни и печатни материали, и сувенири за
нуждите на Центъра за развитие на човешките ресурси“
Кратко описание:
В рамките на обществената поръчка, на осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП се възлагат две обособени позиции от
нея. Чрез изпълнението на обществената поръчка ще бъде изпълнена доставка на рекламни
материали и сувенири по програма Еразъм + и съпътстващи дейности за 2018 г., както и рекламни
печатни материали и публикации по програма Еразъм + и съпътстващи дейности за 2018 г.
Подробности на артикулите, предмет на доставка, са посочени в техническата спецификация.

Място на извършване: гр. София
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 66445.90 [шестдесет и шест хиляди
четиристотин четиридесет и пет лева и деветдесет ст.] лева без ДДС
Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не
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Номер на обособената позиция: [ 1 ]
Наименование: [Рекламни материали и сувенири по програма Еразъм + и съпътстващи дейности за 2018
г.]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 22 085 лева
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: [ 2 ]
Наименование: Рекламни печатни материали и публикации по програма Еразъм + и съпътстващи
дейности за 2018 г. /запазена поръчка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП/
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 44 360.90 лева
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
1.
Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо
или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да
изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
2.
Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.
3.
Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ са
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл.3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Забележка:
Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, член 3 и чл. 3а от същия закон не се прилагат, когато:
3.1
акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система
за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на
Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския
съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за
търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни
стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален
закон;
3.2
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която
Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в
сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са
вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
3.3
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран
пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
3.4
дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило
информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното
депозиране на печатни и други произведения;
3.5
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за
данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска
организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение,
гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни
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собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага
споразумението;
3.6
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за
данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25
ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за
отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;
3.7
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за
данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или
икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с
услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са
вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
3.8
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която
Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение,
включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска
организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
Участникът и контролираните от него лица удостоверяват, че не са регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим с попълване на Образец №4.
Изисквания за личното състояние:
1.
В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за
обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.
2.
Възложителят ще отстрани от участие за възлагане на обществена поръчка участник, за който е
налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал.1 от ЗОП, изброени както следва:
2.1.
Участникът е осъден 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.
Участникът 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.
Участникът 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, който не може да бъде отстранен.
3.
Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:
а/ участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,
посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
б/ участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
•
предварително обявените условия на поръчката;
•
правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и
трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;
в/ участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета
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съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;
г/ участници, които са свързани лица.
Основанията по т. 2.1, 2.2 и 2.6 се отнасят за лицата, които представляват участника.
Когато участникът се представлява от повече от едно лице декларираните данни за обстоятелствата по
чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП се подписват от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Когато
участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията на чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 от
ЗОП, се прилагат за всеки член от обединението.
УТОЧНЕНИЕ: Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените лихви и/или
глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в
резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови
мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1 -5 и 7 от ЗОП с
попълване на приложените декларации Образец №2 и Образец № 3.
Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника (представят се
преди подписване на Договора), са:
а/ свидетелство за съдимост;
б/ удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на
Възложителя и на участника;
в/ удостоверение, издадено от Агенция по вписванията.
Не се изисква предоставяне на документи, които са достъпни чрез пряк безплатен достъп до публичен
регистър.
4.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката и/или
се позовава на капацитета на трети лица, изискванията по 54, ал.1 от ЗОП се прилагат за
подизпълнителите и за третите лица.
5.
Отстраняването на участниците се извършва съобразно изискванията на чл. 57 от ЗОП.
6.
Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 от ЗОП.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Неприложимо
Икономическо и финансово състояние:
Участник в процедурата следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката, общо за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която
участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 30 000 (тридесет хиляди), без
включен ДДС за Обособена позиция №1 и 50 000 (петдесет хиляди)лева, без включен ДДС за Обособена
позиция №2.
"Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" е оборот от дейности, свързани с изработка,
брандиране, отпечатване и доставка на рекламно-информационни материали и/или сувенири, публикации
и други подобни.
Технически и професионални способности:
През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил
минимум 3 (три) дейности, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция.
Под дейност, която е идентична или сходна с тази на съответната обособена позиция, се разбират
дейности, свързани с:
За Обособена позиция №1: Изработка и доставка на рекламни материали и сувенири.
За Обособена позиция №2: Изработка и доставка на рекламни печатни материали и публикации.
"Изпълнена" е тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя
период, независимо от началната дата на изпълнение.
Участникът следва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на
качеството в областта на предмета на обществената поръчка, съгласно стандарта EN ISO 9001:2008 или
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EN ISO 9001:2015, или еквивалентен.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави
членки, в съответствие с чл. 64, ал. 6 от ЗОП.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато
участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните
срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите
мерки са еквивалентни на изискваните.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[Х] 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
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[Х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [Техническо предложение]

Тежест: [ 60]

Име: [Цена]

Тежест: [ 40]

1. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

1.1. Основен критерий е качеството на предлаганите артикули, оценявано чрез технически параметри,
естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални,
екологични и иновативни характеристики и иновативни търговски техники и условия. Само участници, чиито
оферти отговарят на предварително зададените минимални изисквания на възложителя, се допускат до
оценка. За покриването на всеки от критериите се дава съответната оценка – брой точки.
1.2. Oценката ще обхване съответствието между предложението на участника и изискванията в
спецификациите в Техническото задание и изискванията на възложителя по всяка една обособена позиция.
Оценката ще обхване всеки подпоказател за всяка обособена позиция, посочен в изискванията на
възложителя.
1.3. Участник, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
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За всяка една обособена позиция, крайната оценка на всяко предложение ще се
извърши по формулата:
КО = КТоп + 0,4*Ц
където:
КО = комплексна оценка;
КТоп = оценка на техническото предложение;
Ц = оценка на предложената цена.

2.1. Оценка на техническото предложение на участника (КТ) – за Обособена позиция
№ 1 – Максимален брой точки 60.
№

1.

2.

3.

4.

Надграждащи елементи
В допълнение на минималните изисквания от техническата
спецификация, участникът е предложил Химикалки
/Позиция №1 от Таблица № 1/ със следните надграждащи
характеристики:
- еко/биоразградима/;
- тяло от бамбук или дърво
- с накрайник за таблет и смартфон
- автоматичен модел /вместо с капачка/
В допълнение на минималните изисквания от техническата
спецификация, участникът е предложил флашки/USB
drives, фотоапарат /Позиция №3 от Таблица № 1/ с обем 16
GB
В допълнение на минималните изисквания от техническата
спецификация, участникът е предложил флашки/USB
drives, фотоапарат Европас /Позиция №3 от Таблица № 1/
с обем 32 или повече GB

Брой точки

По 2 точки за
наличие на всяко
едно
обстоятелство

3

5

6 точки за
В допълнение на минималните изисквания от техническата предложение по
спецификация, участникът е предложилПортативно Позиция № 4 и 3
зарядно POWER BANK /Позиция №4 и 9 от Таблица № 1/ с точки за
капацитет над 12000 mAh
предложение по
Позиция № 9

6

5.

В допълнение на минималните изисквания от техническата
спецификация, участникът е предложил bluetooth стерео
слушалки /Позиция №5 от Таблица № 1/ с капацитет над
12000 mAh

6

В допълнение на минималните изисквания от техническата
спецификация, участникът е предложил Химикалки
/Позиция №6 от Таблица № 1/ със следните надграждащи
характеристики:
еко /биоразградима/;
тяло от бамбук или дърво
с накрайник за таблет и смартфон
автоматичен модел /вместо с капачка/

6.

В допълнение на минималните изисквания от техническата
спецификация, участникът е предложил тройно/петорно
сгъваем автоматичен луксозен чадър /Позиция №7 от
Таблица № 1/

7.

В допълнение на минималните изисквания от техническата
спецификация, участникът е предложил Химикалки
/Позиция №8 от Таблица № 1/ със следните надграждащи По 1 точка за
характеристики:
наличие на всяко
еко /биоразградима/;
едно
тяло от бамбук или дърво
обстоятелство
с накрайник за таблет и смартфон
автоматичен модел /вместо с капачка/

8.

По 2 точки за
Позиции 1, 2, 3, 4,
Участникът е предложил лазерно гравиране на артикули с
5, 6 и по 1 точка
Позиции 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 от Таблица № 1
за позиции 8 и 9
от Таблица 1.

2

По 2 точки за
наличие на всяко
едно
обстоятелство

3

2.2. Оценка на техническото предложение на участника (КТ) – за Обособена
позиция № 2 – Максимален брой точки 60.
Чрез настоящия показател се оценяват и сравняват технически параметри, естетически,
функционални и иновативни характеристики, достъпност, предназначение за всички
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потребители, социални, екологични и иновативни характеристики на визията и качеството на
пакета от 10 (десет) мостри от Таблица 1, Таблица 2 и Таблица 3 от Техническото задание по
Обособена позиция № 2, както следва:
Таблица №1
Позиция 8
Таблица №2
Позиция 1

Тениски

Бележник с твърди корици и спирала

Позиция 2

Картонена папка за блокнот - сгъната

Позиция 3

Блокнот

Позиция 4

Тефтер - среден

Позиция 5

Тефтер

Позиция 6

Тефтер

Позиция 7

Папка за блокнот

Позиция 8

Блокнот

Таблица №3
Позиция 1

Информационна брошура

КТ= (Ттн + Тбт + Ткп + Тбл1 + Ттс+ Тф1 + Тф2 + Тпб + Тбл2+ Тиб)/10
Ттн – Техническа оценка на тениска, Таблица 1, позиция 8;
Тбт - Техническа оценка на Бележник с твърди корици и спирала, Таблица 2, позиция 1;
Ткп - Картонена папка за блокнот– сгъната,Таблица 2, позиция 2;
Тбл1 - Техническа оценка на блокнот, Таблица 2, позиция 3;
Ттс - Техническа оценка на Тефтер – среден,Таблица 2, позиция 4;
Тф1 - Техническа оценка на тефтер, Таблица 2, позиция 5;
Тф2 - Техническа оценка на тефтер, Таблица 2, позиция 6;
Тпб - Техническа оценка на папка за блокнот, Таблица 2, позиция 7;
Тбл2 - Техническа оценка на блокнот, Таблица 2, позиция 8;
Тиб - Техническа оценка на информационна брошура – Таблица 3, позиция 1.
Оценката на всяка мостра се извършва, съобразно изискванията на възложителя в
Техническата спецификация, като се прави преценка на предлаганото качество на изработка,
примерен печат и брандиране, както следва:
№

Оценка на качеството на мострите

Брой точки
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1.

Участникът е предложил рекламни печатни материали и публикации,
които изцяло отговарят на техническите характеристики на
артикулите и изискванията на възложителя от техническата
спецификация. Изработени са с отлично качество. Участникът е
предложил печат с отлично качество на изображението и цветовата
гама. Вложени са допълнителни техники/характеристики за
подобряване на визията/оформлението и оригиналността на
изделието.

60

2.

Участникът е предложил рекламни печатни материали и публикации,
които отговарят на техническите характеристики на артикулите и
изискванията на възложителя от техническата спецификация.
Изработени са с много добро качество. Участникът е предложил
печат с много добро качество на изображението и цветовата гама.

45

3.

Участникът е предложил рекламни печатни материали и публикации,
които отговарят на техническите характеристики на артикулите и
изискванията на възложителя от техническата спецификация.
Изработени са с добро качество. Участникът е предложил печат с
добро качество на изображението и цветовата гама.

30

4.

Участникът е предложил рекламни печатни материали и
публикации,, които схематично отговарят на техническите
характеристики на артикулите от техническата спецификация.
Изработени са със средно качество. Участникът е предложил печат
със средно качество на изображението и цветовата гама.

15

Под "отлично качество" следва да се разбира предложение, което се отличава с
изпълнение на най-добрите професионални практики и качество на предлаганите артикули, с
изключително високо художествено и естетическо въздействие, силни положителни
характеристики на артикула и неговия механизъм на изпълнение; живи изображения с плавни
преливки и естествени цветове; точно възпроизвеждане на дребни подробности на
изображението, висока разделителна способност на печата, позволяваща възпроизвеждането на
максимално детайлни текстове и изображения, без компрометиране на качеството и целостта на
изображенията.
Под "много добро качество" следва да се разбира предложение, което съответства на
добрите професионални практики и качество на предлаганите артикули, с високо художествено
и/или естетическо въздействие, положителни характеристики на артикула и неговия механизъм
на изпълнение; ясни изображения с плавни преливки и естествени цветове, ясно
възпроизвеждане на дребни подробности на изображението, добра разделителна способност на
печата, позволяваща възпроизвеждането на детайлни текстове и изображения, без
компрометиране на качеството и целостта на изображенията.
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Под "добро качество" следва да се разбира предложение с ясни изображения без плавни
преливки и/или естествени цветове, ясно възпроизвеждане на повечето подробности на
изображението, добра разделителна способност на печата, позволяваща възпроизвеждането на
детайлни текстове и изображения, без съществено компрометиране на качеството и целостта на
изображенията.
Под "средно качество" следва да се разбира предложение със спазване на основните
характеристики на артикула съгласно техническата спецификация и изискванията на
възложителя, без да се надвишават.

3. Оценка на ценовото предложение на участника
Показател цена (Ц ) – максимален брой точки - 100 т.
Оценката по показателя ще се изчислява на база предложената от участниците цена за
изпълнение по следната формула:
Ц min
Ц= _____________ х 100, където:
Цn

"Ц min" - най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до оценка на ценовата
оферта и класиране;
"Цn"- предложената от участника обща цена на оценяваната оферта.
4. Крайно класиране на участниците
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:
КО = КТ + 0,4*Ц
КО има максимална стойност 100 точки.

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени от всеки
участник.
На първо място се класира участникът, събрал най-голям брой точки.
Срок за получаване на офертите:
Дата: 06/06/2018 г.

Час: 17:30

Срок на валидност на офертите:
Дата: 06/09/2018 г.
Час: 17:30
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 07/06/2018 г.
Час: 11:30
Място на отваряне на офертите: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №15, ет.4
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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: [Х] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [Програма Еразъм +]

Друга информация
1. Срок на изпълнение: Срокът на изпълнение на обществената поръчка е до 31.12.2018 г.
2. Начин на плащане: Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева по
банков път, съгласно условията на проекта на договор.
3. Гаранция за изпълнение: Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента)
от стойността на договора, без ДДС, а ако Обособена позиция № 2 от поръчката се възложи на
специализирано предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на
договора е в размер на 2% /два процента/ от стойността на договора, без ДДС. Гаранцията се
представя по един от следните начини, по избор на изпълнителя:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя документ за
предоставената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Условията, при
които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане
на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да
представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да
дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.
4. Подаване на оферти:
Офертите се подават в посочения от Възложителя в обявата краен срок.
Възложителят удължава срока за получаване на офертите с най-малко 3 (три) дни, когато в
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на
удължения срок, Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния
брой.
Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от
упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен в обявата за обществената поръчка.
Ако участникът изпраща офертата чрез пощенска или друга куриерска услуга, разходите са за
негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да се обезпечи нейното
пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на оферти.
До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или
оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в
обществената поръчка.
5. Съдържание на офертата:
Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника,
или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или други куриерска
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София, пл. ул. „Граф Игнатиев“
№15, ет.4
Върху опаковката участникът посочва:
- Наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;
- Наименование на поръчката и обособените позиции за които се подава оферта;
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6. Възложителят не е длъжен да поръча всички артикули или всички посочени бройки от даден
артикул. Възложителят може да поръчва допълнителни количества от даден артикул, по
предложени от участника единични цени, до достигане на прогнозната стойност на съответната
обособена позиция или на настоящата обществена поръчка.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [30/05/2018 г.]

Възложител
Трите имена: Антоанета Йорданова Пакова
Длъжност: Главен секретар на „Център за развитие на човешките ресурси“
упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП
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