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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: [ 2  ] 

  

 Възложител: Институт по математика и информатика – БАН  

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 01524 

Адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл.8 

Лице за контакт : Галина Георгиева 

Телефон: 02 979 2894 

E-mail: accountant@math.bas.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Документацията е достъпна на интернет адрес : http://math.bas.bg/профил-на-купувача/ 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[х] Доставки 

[ ] Услуги 

Предмет на поръчката:  Предмет на настоящата поръчка е изработка и доставка  на рекламни 

материали и сувенири, свързани с провеждането на 31-вото издание на Европейския конкурс за 

млади учени(European Contest of Young Scientists,/EUCYS/2019) 

 

 
Кратко описание:  

Изпълнителят следва да изработи следните рекламни материали: химикал – 500 бр., тефтери – 

500 бр., значки – 2000 бр., шише за вода – 500 бр., бадж с калъфче – 500 бр., тениски – 500 бр., 

раница – 500 бр., външна мобилна батерия за телефон – 500 бр.  

 

Място на извършване:  гр. София. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 43 333,15 лв. 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 

http://math.bas.bg/профил-на-купувача/
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Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  
По отношение на участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП.  

 За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна Декларация  

по образец.   
  

Икономически и финансови възможности: 

1. Участниците трябва да са реализирали минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на 

поръчката за последните 3 (три) приключили финансови години (2016 г., 2017 г., 2018 г.) в 

зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си общо в размер 

на – 45 000 лв. 

Под „оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката“ се разбира: конкретният годишен 

оборот, реализиран от изработката и доставката на печатни и/или рекламни и/или 

информационни материали. 

Обстоятелството се удостоверява в т. 5 на Заявлението за участие – Образец № 3. 

При подписването на договора избрания изпълнител представя ГФО или неговите съставни му 

части, когато публикуването им се изисква и/или справка за оборот в сферата попадаща в 

обхвата на поръчката. 

 

Техническите и професионални способности:  

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, най-малко една дейност, която е идентична или сходна с предмета на 

обществената поръчка.  

Под „дейност, с предмет, сходен с този на поръчката” се разбира: услуги по изработка и 

доставка на печатни и/или рекламни и/или информационни материали. 

Посочените дейности, може да са изпълнени и при изпълнението на повече от един 

договор/проект. 

Обстоятелството се удостоверява в т. 6 на Заявлението за участие – Образец № 3. 

При подписването на договора избрания изпълнител представя Списък на услугите, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с документи, доказващи за извършената услуга. 

 

ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от изискванията на Възложителя, ще 

бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.  

  

 
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 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена 

Срок за получаване на офертите: 
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Дата:   22.07.2019 г.                      Час: 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 23.07.2019 г.                         Час: 11:00 

  

Място на отваряне на офертите:  гр.София, в сградата на ИМИ на БАН, ул. „Акад. Георги 

Бончев“ бл.8 

  

 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   

Поръчка се финансира от Н2020- IBA- SWFS-EUCYS- 2019. 

  

 Друга информация  

1. Други условия за изпълнение на поръчката: 

Други основания за отстраняване: 

1. Участници, които са свързани лица. 

2. Участник за който е налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя декларация по образец - образец 

№ 9. 

3. Участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).  

За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна декларация по образец 

- образец № 10. 

4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 

посочено в обявата за обществена поръчка или в тези указания. 

5.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката; 

6. Определената прогнозна стойност се явява максимално допустима (максимален бюджет) по 

поръчката. Оферта, в която ценовото предложение е над посочената прогнозна стойност на 

поръчката ще бъде отстранена от участие в процедурата. 

Максималната прогнозна стойност за 500 бр. химикали е в размер на 833.30 лева без ДДС.  

Максималната прогнозна стойност за 500 бр. тефтери е в размер на 1250.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за 2000 бр. значки е в размер на 1666.60 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за 500 бр. шише за вода е в размер на 2083.30  лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за 500 бр. Бадж с калъфче е в размер на 416.65  лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за 500 бр. Тениски е в размер на 5000.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за 500 бр. раници е в размер на 22083.30 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за 500 бр. Външна мобилна батерия за телефон е в размер на 

10000.00 лева без ДДС. 

Оферта, в която ценовото предложение е над посочената прогнозна стойност за отделен артикул 

ще бъде отстранена от участие в процедурата. 

 

2. Гаранция 

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. 

Гаранцията може да бъде под формата на: 
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- парична сума; 

- банкова гаранция; 

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

3. Приложения към обявата са: 

Указания за подготовка на офертата и образци на документи. 

  

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [ 10.07.2019 г.] 

 Възложител 

Трите имена: Веселин Стоянов Дренски 

Длъжност:  Директор 

 


