
ПРОЕКТ №BG051PO001-3.3.06.-0060-C0001 
 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, 

 постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) 
  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса                                               

                   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на    Оперативна програма  
                         „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

                         

                                   Нов български университет 

 

ПМС 118/20.05.2014 г. Образец на публична покана  
 

           1 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

№ 17/03.06.2014 г. 

 

Наименование: Избор на изпълнител за „Изработка на печатни издания, печат и 

размножаване на DVD-та и материали за визуализация и публичност по проект 

„Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади 

учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични 

комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, 

професионалното обучение и бизнеса“ 

  

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

Официално наименование: Нов български университет 

Пълен адрес: ул. „Монтевидео“ 21 

Град: София Пощенски код: 1618 

Лице/а за контакт: Румяна Каменова Телефон: 0887 853 003;  02 81 10 204 

Електронна поща: rkamenova@nbu.bg Факс: 02 81 10 234 

Интернет адрес: www.nbu.bg 

 

Допълнителна информация може да бъде получена на: 

 Съгласно І.1)  

х  Съгласно Приложение А.I 

Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) 

могат да бъдат получени на: 

x Съгласно І.1) 

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ 

Офертите трябва да бъдат изпратени на: 

x Съгласно І.1) 

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 търговско дружество  

  юридическо лице с нестопанска цел 

 Х друго:  Висше училище 

__________________________________ 

 обществени услуги 

 околна среда 

 икономическа и финансова дейност 

 здравеопазване 

 настаняване/жилищно строителство и места за 

отдих и култура 

 социална закрила 

 отдих, култура и религия 

Х образование 

 търговска дейност 

 друго 
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РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или 

услугата 

 

Строителство                       Доставки                  
 

Услуги          Х          

Място на изпълнение на 

строителството 



Място на изпълнение на 

доставката 



Място на изпълнение на услугата 

НБУ,                     

ул. „Монтевидео“ 21, София 

код NUTS: BG411

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: Изработка на печатни издания, печат и 

размножаване на DVD-та и материали за визуализация и публичност по проект 

„Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади 

учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични 

комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, 

професионалното обучение и бизнеса“   

Х 

ІІ.1.5) Ще бъдат приемани варианти                                               Х 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

Общо количество или обем: 
1. Тетрадки - пад  420  бр. 

2. Химикалки - 420 бр. 

3. Ксерокопия на материали за информационни срещи  и срещи с работодателите и 

обучителни материали - 7 200 копия 

4. Папки - 420 бр. 

5. Дизайн и отпечатване на брошура за популяризиране на  проекта - 1000 бр. 

6. Чанти за документи с дълга дръжка - 450 бр. 

7. Банер със сгъваема стойка -1 бр. 

8. Информационна табела с размер 50/70 - 1 бр. 

9. Плакати с размер 50/70 - 3 типа х 200 бр. 

10. Сборник с публикации на преподаватели (наръчник) - 250 бр. 

11. Сборник в 2 тома с публикации на целевите групи (публикации свързани с темата на 

дисертацията или изследването) - 250 бр. 

12. Размножаване и печат на DVD, дизайн и печат на картонена кутия (притурка към 

книжните издания – Сборник в 2 тома) - 250 бр. 

Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 33 157 лв., от която: 

1. Тетрадки – пад: Максимална прогнозна стойност  2 436,00 лв. без ДДС. 

2. Химикалки: Максимална прогнозна стойност  3 024,00 лв. без ДДС. 

3. Ксерокопия на материали за информационни срещи  и срещи с работодателите и 

обучителни материали: Максимална прогнозна стойност  432,00  лв. без ДДС. 

4. Папки: Максимална прогнозна стойност 2 700,00  лв. без ДДС. 

5. Дизайн и отпечатване на брошура за популяризиране на  проекта: Максимална прогнозна 

стойност  1 400,00 лв. без ДДС. 
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6. Чанта за документи с дълга дръжка: Максимална прогнозна стойност  9 900,00 лв. без 

ДДС. 

7. Банер със сгъваема стойка: Максимална прогнозна стойност  220,00 лв. без ДДС. 

8. Информационна табела с размер 50/70: Максимална прогнозна стойност  240,00 лв. без 

ДДС. 

9. Плакати с размер 50/70: Максимална прогнозна стойност  1 680,00 лв. без ДДС. 

10. Сборник с публикации на преподаватели (наръчник): Максимална прогнозна стойност      

5 000,00 лв. без ДДС. 

11. Сборник в 2 тома с публикации на целевите групи (публикации свързани с темата на 

дисертацията или изследването): Максимална прогнозна стойност  5 000,00 лв. без ДДС. 

12. Размножаване и печат на DVD, дизайн и печат на картонена кутия (притурка към 

книжните издания – Сборник в 2 тома): Максимална прогнозна стойност  1 125,00 лв. без 

ДДС. 

 

Недопустимо е: 

 разделянето на поръчката на отделни елементи, съответно подаването на оферта само за 

отделни позиции; 

 надхвърляне на прогнозната максималната стойност на поръчката и/или на отделните 

услуги. Такава оферта ще се счита за изготвена в противоречие с обявените от 

Възложителя в поканата условия и няма да бъде оценявана. 

ІІ.3)  Срок на договора 
 

Срок за изпълнение: 30.06.2015 г. 

  изпълнителят се задължава да представи проект на всеки от артикулите от поръчката, 

като срокът за представянето му започва да тече от следващия ден на датата на 

възлагането на поръчката с възлагателен протокол за поръчка и изтича с одобрението на 

проекта от Възложителя с възлагателен протокол за изпълнение, с което Възложителят 

одобрява проекта.   

  срокът за изработване и доставка на  артикулите от поръчката започва да тече от 

следващия ден от датата на възлагането й с възлагателен протокол за поръчка и изтича с 

извършване на доставката и подписването на предавателно-приемателен протокол от 

страна на Възложителя.  

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции  

1.1.а Гаранция за участие: НЕ Е ПРИЛОЖИМО  

 

1.1.б. Гаранция за добро изпълнение, в размер на 3% от общата стойност на услугата, 

представена при подписване на договора.  

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните 

разпоредби, които ги уреждат: 

Плащането се извършва поетапно, както следва: 

След изпълнение на всяка конкретна дейност, възложена с възлагателен протокол за 
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изпълнение и приемането ѝ от страна на Бенефициента, Бенефициентът заплаща стойността 

ѝ в срок от 10 (десет) календарни дни от подписване на предавателно-приемателния 

протокол между представители на двете страни и представяне на фактура. Заплащането се 

извършва в български лева по банков път на посочена от Изпълнителя банкова сметка. 

Във Фактурата задължително се отбелязва видът, количеството и датата на извършване на 

услугата, както и текстът: 

 

„Платено по договор №BG051PO001-3.3.06.-0060“ 

 

Предлаганата от кандидата ценова оферта се определя като окончателна цена в лева за всяка 

от конкретните дейности поотделно, без включен ДДС и включва всички разходи за 

организирането и изпълнението ѝ. 

Цената трябва да бъде твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и 

платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в 

документацията за участие. 

ІІІ.1.3) Други особени условия                                                    да х     не  
Услугата трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него, както 

и на действащите нормативни актове и правна уредба в Р. България. 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

Изискуеми документи: 

1. Декларация по чл. 22, ал. 1 и ал. 6 от Постановление № 118/20.05.2014 г. на 

Министерския съвет  

2. Други документи: 

а) Копие от документа за регистрация и от удостоверение за актуално състояние 

или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо 

лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документа за 

самоличност. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на 

съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален 

превод. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което 

обединение не е самостоятелно юридическо лице, се представя документ за учредяване на 

обединението, от който следва да е видно разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите по процедурата и представляващия го. 
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ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е (чл. 22, ал. 1 и ал. 6 ПМС 

118/2014 г.): 

1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:  

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари; 

б) подкуп; 

в) участие в организирана престъпна група; 

г) престъпления против собствеността; 

д) престъпления против стопанството; 

2. обявен в несъстоятелност; 

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано. 

4. свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския 

закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на 

бенефициента. 

 

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 4 и ал. 5 ПМС 118/2014) 

Изискуеми документи и информация: 

1. Декларация за общия оборот за 

последните 3 години в зависимост от 

датата, на която кандидатът е учреден или е 

започнал дейността си 

 

 

2. Декларация за оборота от услугите, 

сходни с предмета на поръчката за 

последните 3 години преди датата на 

подаване на офертата, в зависимост от 

датата, на която кандидатът е учреден или е 

започнал дейността си. 

Забележка: Под услуги, сходни с 

предмета на поръчката следва да се 

разбират услуги по изработка, дизайн, 

предпечатна подготовка и печат на книги и 

изделия от хартия и картон, печат върху 

CD, банери, плакати и други рекламни 

материали. 

Минимални изисквания : 

1. Общият оборот за предходните 3 

приключени финансови години (2011, 2012, 

2013), в зависимост от датата на която е 

учреден кандидатът или започнал дейността 

си, да представлява не по-малко от 99 000 лв. 

 

2. Оборотът от услугите, сходни с предмета на 

поръчката, за последните 3 години преди 

датата на подаване на офертата, в зависимост 

от датата, на която кандидатът е учреден или е 

започнал дейността си, да е не по-малко от    

90 000 лв. 

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 6 ПМС 118/2014) 

Изискуеми документи и информация 

1. Списък с основните договори за услуги 

сходни с услугите - предмет на 

процедурата,  изпълнени за последните 3 

години (минимум 3 договора), в зависимост 

от датата, на която кандидатът е учреден 

или е започнал дейността си, придружени с 

референции (препоръки) за добро 

изпълнение. 

Минимални изисквания: 

Кандидатът трябва през последните 3 години 

– 2011, 2012, 2013 г. да е изпълнил поне 3 

услуги със сходен предмет, характер и 

сложност с предмета на поръчката, 

потвърдено с референции (препоръки) за 

добро изпълнение. 
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

IV.1) Критерий за  оценка на офертите 

най-ниска цена                                                            

или 

икономически най-изгодна оферта                        х 

х показатели, посочени в документацията 

Показатели 

1. Техническа оферта (К), с 

подпоказатели за оценка  I – IV, 

съгласно Критерии и методика за 

оценяване на офертите – максимум 40 т., 

от общо максимум 100 т. при 

оценяването 

2. Ценова оферта (ЦП) - максимум 60 

т., от общо максимум 100 т. при 

оценяването  

Тежест 

1. 40% тежест при оценяването 

 

 

 

 

 

2. 60% тежест при оценяването 

 

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Срок за подаване на офертите 

До дата:   20.06.2014 г.         Час: 17.00     

ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията 

към нея: 

1.http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България  

2. www.nbu.bg  

 

ІV.2.3) Срок на валидност на офертите до 30/06/2015 г. 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

 1. Оферта по чл. 14; 

2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 22, ал. 1 и ал. 6 ПМС № 118/20.05.2014 г.; 

3. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. 

ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка 

трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.)  

а) Декларация за общия оборот за последните 3 години в зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал дейността си  

      б) Декларация за оборота от услугите, сходни с предмета на поръчката за последните 3 

години преди датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността си. 

4. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по 

т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка 

трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.): 

http://www.eufunds.bg/
http://www.nbu.bg/


ПРОЕКТ №BG051PO001-3.3.06.-0060-C0001 
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а) Списък с основните договори за услуги като услугите - предмет на процедурата,  

изпълнени за последните 3 години (минимум 3 договора), в зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал дейността си, придружени с препоръки (референции) за 

добро изпълнение. 

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители); 

6. Декларация за приемане на условията по договора 

7. Други изискуеми от кандидата документи: 

а) Копие от документа за регистрация и от удостоверение за актуално състояние или 

ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е 

юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от 

документа за самоличност. Чуждестранните юридически лица прилагат 

еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в 

която са установени, в официален превод. Когато участникът е обединение на 

физически и/или юридически лица, което обединение не е самостоятелно 

юридическо лице, се представя документ за учредяване на обединението, от който 

следва да е видно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите по процедурата и представляващия го. 

 

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА: 

1. Образец на оферта 

2. Образец на декларация за липса на обстоятелства по чл. 22, ал. 1 и ал. 6 

ПМС № 118/20.05.2014 г. 

3. Изисквания към офертите  

4. Техническо задание 

5. Критерии и методика за оценяване на офертите 

6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 

7. Проект на договор 



ПРОЕКТ №BG051PO001-3.3.06.-0060-C0001 
 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, 

 постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) 
  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса                                               

                   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на    Оперативна програма  
                         „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 
(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ) 

 

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация 

Официално наименование: Нов български университет 

Адрес: ул. „Монтевидео“ 21 

Град София Пощенски код: 

1618 

Държава: Република България 

За контакти:  

Лице за контакт: доц. д-р Ирена 

Бокова 

Телефон: 81 10 615 

Електронна поща: ibokova@nbu.bg  

 

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и 

документацията за участие - спецификации и допълнителни документи  

Официално наименование: Нов български университет 

Адрес: ул. „Монтевидео“ 21 

Град София Пощенски код: 

1618 

Държава: Република България 

За контакти:   

Лице за контакт: Румяна Каменова Телефон: 81 10 204 

Електронна поща: rkamenova@nbu.bg 

 

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите за участие.  

 

Официално наименование: Нов български университет 

Адрес: ул. „Монтевидео“ 21 

Град София Пощенски код: 

1618 

Държава: Република България 

За контакти:   

Лице за контакт: Румяна Каменова Телефон: 81 10 204 

Електронна поща: rkamenova@nbu.bg 

 

mailto:ibokova@nbu.bg

