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92-02-20/07.06.2019 г.                           ОДОБРЯВАМ: (п) 

                                                                                          ПЕТЪР ГОРНОВСКИ 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН 

                                                                                          И ВЪЗЛОЖИТЕЛ    

                                                                  

ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ.4 ОТ ЗОП 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

             УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,  

             Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува  

настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Графичен 

дизайн, предпечатна подготовка, изготвяне/отпечатване и доставка на 

информационни материали, свързани с осъществяване на дейностите на информация 

и комуникация“. 

              Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за 

възлагане „най-ниска цена“;  

  Прогнозната стойност на поръчката е в размер 4166,66 (четири хиляди сто 

шестдесет и шест лева и 66 стотинки) лв. без ДДС. 
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 Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност на 

обществената поръчка. Участник представил оферта на стойност, надвишаваща 

определената максимална стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие. 

 

  Всички разходи за цялостно изпълнение на договора са включени в предложената 

крайна цена от участника. 

           При изготвянето на офертата си участникът по поръчката следва да се съобрази със 

следните изисквания на Възложителя: 

 

I.                             ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ   

към обява по чл. 20, ал.4 от ЗОП с предмет:  

„Графичен дизайн, предпечатна подготовка, изготвяне/отпечатване и доставка на 

информационни материали, свързани с осъществяване 

на дейностите по информация и комуникация“ 

 

 

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Информационни материали 

 

2.ОСНОВАНИЕ ЗА УСЛУГАТА  

Договор BG05SFOP001-2.006-0026-C01/31.07.2018 за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 “Ефективно и професионално 

управление в партньорство с гражданското обещество и бизнеса”, Оперативна програма 

“Добро управление” 2014-2020  

 

3.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА 

Информационните материали са предназначени за популяризиране както изпълнението на 

проекта, източника на неговото финансиране, общите и специфичните цели на проекта и 

постигнатите резултати, така и извършваната от ДАМТН надзорна и контролна дейност.  
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4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

Технически изисквания – графичен дизайн, предпечатна подготовка, 

изготвяне/отпечатване и доставка на следните информационни материали: 

 

 Информационни плакати - 30 броя 

 

 Параметри на плакатите: размер А3 обрязан формат, пълноцветен печат на 

двустранно-хромова хартия 150 гр/м2; лайсни. 

 Съдържанието на плакатите се предоставя от ДАМТН. Видът и оформлението на 

плакатите се изготвя от изпълнителя, като се съгласува и одобрява от ДАМТН.  

 

 Комплекти, съдържащи бележник, календар и химикалка – 500 броя*, със 

следните технически характеристики: 

 

 химикал  - среден клас, двуцветен печат, с клипс – 500 броя; 

 календар - настолен календар-пирамидка, сгъващa се: формат 15х9 см, 

едностранно-хромов картон 300 гр/кв.м с календариум за текущата година. – 500 

броя; 

 бележник (формат А5, корица - картон, цветност на корица 4+0 цв., хартия на 

тяло – 80 гр. офсет, обем – минимум 60 листа, вид на тялото-широки редове, 

скрепване – спирала гребен, цветност на тялото 1+0 цв.) – 500 броя. 

 Видът и оформлението на материалите се изготвя от изпълнителя, като се съгласува 

и одобрява от ДАМТН.  

 

*Забележка:  
Доставките на комплектите информационни материали ще се извършват след писмена  

заявка на Възложителя, изготвена на база на конкретните му нужди. Възложителят си 

запазва правото да не заявява за изготвяне пълният обем от 500 броя комплекта с 

информационни материали. 
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5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ 

Текстовото съдържание и графичното оформление на всички материали да бъдат 

съобразени с изискванията за информиране и публичност, съгласно Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. и 

разпоредбите на Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

Наръчникът се намира на следния линк:  

https://www.eufunds.bg/archive2018/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-

programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/narachnici-rakovodstva-

pravila/item/14878-iziskvaniya-za-informatziya-i-publichnost 

II.    Други изисквания 

1.Критерии за подбор – Възложителят не поставя изисквания по отношение на годността 

(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, както и по отношение на 

икономическото и финансовото състояние на участника. 

1.1. Технически и професионални способности на участника.  

   Участникът да има успешно изпълнени най-малко две услуги с предмет и обем 

идентични или сходни с тези на поръчката, през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата. 

 Под „изпълнени услуги“ се разбират такива, които независимо от датата на 

започването им, са приключили в посочения по-горе период. 

 Под „услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка“ следва да се 

разбират услуги по проектиране и изработване на информационни материали, които са 

предмет на настоящата обява и тяхната доставка. 

 Под „услуги с идентичен или сходен обем“ следва да се разбират такива  услуги,   в 

които са изработени и доставени  в  количествата, определени в Техническата 

спецификация 

https://www.eufunds.bg/archive2018/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/narachnici-rakovodstva-pravila/item/14878-iziskvaniya-za-informatziya-i-publichnost
https://www.eufunds.bg/archive2018/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/narachnici-rakovodstva-pravila/item/14878-iziskvaniya-za-informatziya-i-publichnost
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 За доказване съответствието с този критерий, участникът представя Списък на 

извършените услуги, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, 

изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на извършените дейности, стойностите, датите и получателите, заедно с 

документи, които доказват извършената услуга ( като удостоверения, референции и/или др.) 

          Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни от датата на подаването им; 

           Срокът на изпълнение на поръчката е до 17.12.2019 г. 

 Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на адрес: гр. София, бул. „д-р Г. М. 

Димитров” № 52 А, до 17:30 ч. на 14.06.2019 г. 

 

 Офертата трябва да съдържа: 

1. Ценово предложение по образец на възложителя; 

2.Списък на извършените услуги, идентични или сходни с предмета и обема на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на извършените дейности, стойностите, датите и 

получателите, заедно с документи, доказващи извършената услуга (като удостоверения, 

референции и/или др.) 

 

 Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване на офертите или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

 

 Върху опаковката се изписва :  

а) наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

б) адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и по възможност - факс и 

електронен адрес; 
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в) наименование на обществената поръчка; 

 Комуникация с Възложителя: 

             Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата обществена поръчка са в писмен вид.  

            Документите които не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от 

участника с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от законния представител или изрично 

упълномощено за целта лице и печат. 

 

Писмата и уведомленията се адресират до посоченото за тази цел лице за контакт 

на адрес: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София 1797, бул. „Д-

р  Г. М. Димитров" №52А. 

Лице за контакти: 

Силвия Ангелова, старши юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени 

поръчки“, дирекция „Финансово-административна“,  

Телефон:  0885622582 

 

e-mail: Silvia.Angelova@damtn.government.bg 

 

       Приложение:  

1. Образец на ценово предложениe 

 

 


