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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ДОПУСТИМОСТ  

 

I. Предмет:  

Предмет на настоящата процедура е периодичната доставка на български и 

чуждестранни, ежедневни и периодични информационни печатни издания.  

 

II. Цел:  

Целта е чрез откриването на процедура по реда на чл.14, ал.5, т.2 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) при спазване на основните принципи при възлагане на 

обществени поръчки, посочени в чл. 2 от ЗОП, а именно – публичност и прозрачност, 

свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация – 

да бъде избран изпълнител на услугата, предложил най-ниска цена за изпълнение.  

 

III. Обхват:  

1. Описание:  

Периодична доставка на български и чуждестранни, ежедневни и периодични 

информационни печатни издания, описани по вид и количества в Приложение 1 към 

проекта на договора. Изданията ще се доставят в сградите на Министерството на 

икономиката в град София.  

2. Място на изпълнение на поръчката: Печатните издания се доставят на 

пропуските в сградите на Министерството на икономиката в София, на следните адреси:  

- гр. София, ул. “Славянска” №8;  

- гр. София, ул. “Княз Александър І” №12;  

- гр. София, ул. „Шести септември“ №21;  

- В извънредни случаи и при предварителна заявка от страна на Възложителя, 

изпълнителят осигурява възможност за извършване на конкретна доставка и на друго, 

посочено от Възложителя място.  

3. Изисквания и дейности за изпълнение на задачата:  

Участникът следва да има техническа възможност за изпълнение на поръчката, а 

именно:  

3.1. Печатните издания да се доставят в опаковки, предпазващи ги от неблагоприятни 

външни влияния, по списък на служителите, представен от Възложителя, като всеки от 

тях получава отделен пакет, придружен с опис.  

3.2. Печатните издания да се доставят ежедневно, до 6 ч. сутринта, включително в 

събота, неделя и в дните на официалните празници, в сградите на МИ.  



3.3. Да отстранява в случай на установена от Възложителя до 11.00 ч. /в деня на 

получаването/ липси и/или некачествена доставка до 4 часа на същия ден.  

4. Изисквания към изпълнителя  

Услугите по настоящата процедура следва да се осъществяват в съответствие с 

изискванията на Възложителя и при спазване на клаузите на приложения проект на 

Договор, представляващ неразделна част от настоящото техническо задание.  

5. Очаквани резултати от изпълнението на услугата  

Доставка на български и чуждестранни, ежедневни и периодични информационни 

печатни издания.  

6. Приемане на работата  

Изпълнителят на услугата отчита извършената за срока на договора работа, чрез 

представяне на тримесечен отчет. Приемането на отчета се удостоверява с подписване 

на приемо – предавателни протоколи от страните.  

 

IV. Изисквания при представяне на офертата  

1. Писмени предложения, изготвени в отговор на покана на Възложителя и представени 

в Министерство на икономиката, гр. София, ул. „Славянска” №8 да са  обозначени с 

предмета на поръчката. Представят се в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост 

плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка;  

2. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен 

адрес, наименованието на предмета на услугата;  

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ;  

4. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците 

предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик.  

5. Предложената цена - трябва да бъде в лева, с точност до два знака след 

десетичната запетая.  

 

V. Срок на изпълнение: от датата на сключване на договора до 31.12.2016 г.  

 

VI. Показатели и методика за оценяване на офертите - оценяването на 

предложенията се извършва по критерий „най-ниска цена“.  

 



VII. Необходими документи.  

При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от Възложителя.  

Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за сметка на 

участниците.  

Офертата трябва да съдържа следните документи:  

1. Предложение за участие (Приложение №1) – съдържащо административни 

данни за лицето, което прави предложението – наименование на участника, 

седалище/адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, e-mail, банкова 

сметка, обслужваща банка, имена на представляващия дружеството попълнени по 

образец, публикуван на интернет страницата на министерството 

http://www.mi.government.bg в рубрика „Профил на купувача”, както и посочване 

на ЕИК или представяне на заверено копие от документ за регистрация.  

2. Предлагана цена (Приложение №2) – по образец, публикуван на интернет 

страницата на министерството http://www.mi.government.bg в рубрика „Профил на 

купувача”. Предложената цена не може да надхвърля 18 000 лв. без ДДС.  

Изисквания към ценовото предложение:  

2.1. Предложената цена трябва да бъде в лева. Оферти с цени, предложени в друга 

валута няма да бъдат разглеждани. 

2.2. Участниците трябва да представят ценовата си оферта, която задължително 

включва всички печатни издания, уточнени по вид и брой, както са посочени в 

Приложение №1 към настоящото задание и договора.  

2.3. Посочват се единични крайни цени за всяко едно издание, обща крайна цена за 

посочения брой от съответното издание, както и обща крайна цена за изпълнение на 

цялата поръчка, в левове, с точност до два знака след десетичната запетая, без ДДС. 

Ако такъв се начислява, се посочва и обща крайна цена за съответната позиция с ДДС.  

2.4. Цената включва всички разходи на Изпълнителя за абонамент, опаковка, доставка, 

транспортни и други разходи, с включена отстъпка от страна на Изпълнителя.  

2.5. При неправилно изчислена обща цена за посочения брой от съответното издание се 

вземат предвид посочените единични цени. При разминаване на сбора от посочените 

общи цени на видовете издания и общата крайна цена за изпълнение на цялата 

поръчка се взема предвид общи цени на видовете издания.  

3. Техническо предложение – участникът следва в свободен текст да потвърди, че 

ще изпълнява качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с 

изискванията на Възложителя посочени в поканата за участие и техническото задание, 

http://www.mi.government.bg/
http://www.mi.government.bg/


и в съответствие с обема на видовете издания посочени в приложение 1 към проекта на 

договор.  

Класирането на офертите ще бъде извършено по критерий „най-ниска цена“.   

Забележка: Всички документи да бъдат представени в оригинал или в заверено от 

участника копие. 

 


