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ОДОБРЯВАМ: 

Александър Манолев 

Възложител 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 

Възложител: 

Възложител по настоящата обществена поръчка е Председателят на Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 10 

Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

Предмет и обект предмет на поръчката: 

Обществената поръчка е с предмет „Осигуряване на печатни регионални медии 

от шестте региона на страната за реализиране на медийна кампания на Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор“.  

Обект на поръчката е предоставяне на услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона 

за обществените поръчки. 

Кратко описание: 

Възложителят изисква да му бъде осигурена възможност за публикуване на  

информационни материали в регионални печатни медии от шестте региона на страната, 

посочени по-долу, с цел повишаване информираността на гражданите за безопасна 

експлоатация на съоръжения с повишена опасност, закупуване на електрически уреди и 

правилната им експлоатация, правилната употреба на газови уредби и особености при 

зареждането им, безопасност при използването на пиротехнически изделия и др. 

Възложителят ще публикува и информация, свързана с предстоящата контролна и 

надзорна дейност до края на 2016 г., визията на ДАМТН за осигуряване на адекватна 

информация за потребителите и максимална публичност на провеждани проверки и 

резултатите от тях, информация за провеждани тематични кампании.  

Място за изпълнение на поръчката: 
Възложителят изисква осигуряване на минимум една регионална печатна медия от 

шестте региона на страната – Северозападен регион, включващ областите Видин, Враца, Ловеч 

и Монтана, Северен централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, 

Русе и Силистра, Североизточен регион, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и 
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Шумен, Югоизточен регион, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, 

Югозападен регион, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област и 

област София – град, Южен централен регион, включващ областите Кърджали, Пазарджик, 

Пловдив, Смолян и Хасково, в която да се публикуват информационни материали, свързани с 

дейността на Възложителя. 

Публикациите ще се извършват на вътрешна страница на печатното издание. 

Срок за изпълнение на поръчката: 

Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.01.2017 г. Публикациите ще са 

периодични до 31.01.2017 г. 

Условия и начин на плащане: 

Прогнозната стойност на поръчката е до 30 000 лв. без ДДС. Посочената прогнозна 

стойност е максималният финансов ресурс, осигурен от Възложителя за изпълнението й.  

Участник, представил оферта с ценово предложение, надвишаващо посочената 

прогнозна стойност ще бъде отстранен от участие. 

Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на действително извършените 

публикации по цена за квадратен сантиметър в съответствие с ценовото предложение на 

изпълнителя, в срок до 30 дни след подписан от изпълнителя и възложителя протокол за 

приемане на изпълнението без забележки и фактура в оригинал, одобрена от 

Възложителя. 

Плащанията се извършват по банков път по сметка на Изпълнителя. 

Технически изисквания за изпълнението на поръчката: 

Осигуряване на минимум една регионална печатна медия от шестте региона на страната 

(Северозападен регион, включващ областите Видин, Враца, Ловеч и Монтана, Северен 

централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, 

Североизточен регион, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, Югоизточен 

регион, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, Югозападен регион, 

включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област и област София – град, 

Южен централен регион, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и 

Хасково). 

Материалите, изпратени от Възложителя за публикация задължително да съдържат 

логото на ДАМТН. 

Преди публикуване на материалите се одобряват от Възложителя. 
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Конкретните възлагания – към посочена медия и съответните срокове за публикация – 

дата и час, ще се осъществяват чрез уведомително писмо, изготвено от длъжностно лице 

при Възложителя, определено в договора за обществената поръчка. 

 Изисквания към участниците: 

Участникът следва да отговаря на минималните изисквания по Закона за обществените 

поръчки и Правилника за прилагането му. 

Критерии за подбор: 

Възложителят не поставя изисквания относно годността за упражняване на 

професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, и техническите и 

професионалните способности на участника. 

Изискуеми документи за участие: 

 Оферта, съдържаща техническо предложение за изпълнение на поръчката и 

ценово предложение. Техническото предложение следва да съдържа информация 

за изпълнение на предмета на поръчката и позволяваща, извършването на оценка 

на офертата по посочената методика. 

 Декларации по чл. 97, ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за обществените 

поръчки за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените 

поръчки (представя се от лицата по чл. 40 от ППЗОП) и за обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените поръчки (представя се от законния 

представител на участника). 

Участниците трябва да представят всички документи и да отговарят на всички 

изброени условия. 

Възложителят си запазва правото да не разглежда техническото и ценовото 

предложения на участник, чиято оферта не е изготвена в съответствие с указанията и 

изискванията на Възложителя. 

Критерий за оценка на офертите:  

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „оптимално 

съотношение качество/цена“, по следната методика: 

Показател цена (Ц) с тежест 70% се изчислява по следната формула: 
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Ц = Цмин / Цуч.*70, където Цмин е най-ниската предложена цена за публикация (в лв. 

за кв.см.) 

Цуч. – Цената за публикация (лв./кв.см.) предложена от оценявания участник. 

Показател качество (Р) – с тежест 30 % се изчислява по следната формула: 

Р = Туч. / Тмах *30, където: 

Туч – тиражът на предлаганата от участника медия  

Тмах – най-големият дневен тираж (на предложените медии от регион).  

За доказване на тиража се представя справка от издателството на вестника за 

последните 6 месеца. 

В Ценовото си предложение на участника трябва да оферира цена за публикация във 

вътрешна страница в печатна местна медия в лева на квадратен сантиметър, 

която да се отнася за всички шест региона и включва всички разходи, съпътстващи 

изпълнението на услугата и е валидна за целия срок на договора. 

Предложение за срок на валидност на офертата: 

Подаденото предложение следва да е със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) 

календарни дни от датата на подаването му.  

Срок за получаване на оферти: 

Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров” № 52А, гр. 

София, до 10.00 ч. на 19.12.2016г. 

Офертата, ведно с изискуемите документи, се подава в запечатан непрозрачен плик, с 

посочване на името на участника и наименованието на обществената поръчка. 

Дата на отваряне на оферти:  Офертите на участниците ще бъдат отворени на публично 

заседание от комисия, назначена със заповед на Възложителя на 19.12.2016 г. от 14 часа. 

Сключване на договор: 

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, Възложителят сключва 

писмен договор за обществена поръчка. 

Наименование, адрес на Възложителя и лице за контакти: 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София 1797, бул. „Д-р Г. М. 

Димитров“ №52А, лице за контакт:  

Вяра Хранова 
Тел: 0882631490 
E-mail: vyara.hranova@damtn.government.bg 

mailto:vyara.hranova@damtn.government.bg
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Образци на документи: 

Техническо предложение – по образец (Приложение № 1) 

Ценово предложение – по образец (Приложение № 2)  

Декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП - по образец (Приложение № 3 и №4) 
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