
А О П 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

«000 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: 20180119-О-01 

Възложител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската 
народна армия 
Поделение (когато е приложимо): [ 1 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01474 
Адрес: ул. Врабча №1, гр. София 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): N в 
Телефон: 02/8004 620 
E-mail: m.tsvetkovPcomdos.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки 
[X] Услуги 
Предмет на поръчката: "Предпечат и печат на два бюлетина, на осем документални сборника 
(книжно тяло, в електронен вариант на CD и в разширено електронно издание на DVD), на една 
двуезична брошура и на една двуезична дипляна" 

Кратко описание: Предпечат и печат на два бюлетина, на осем документални сборника (книжно 
тяло, в електронен вариант на CD и в разширено електронно издание на DVD), на една 
двуезична брошура и на една двуезична дипляна, по вид и количества и изисквания, съгласно 
техническата спецификация на възложителя. 

Място на извършване: място на изпълнение/доставка на издания- гр. София, ул. „Врабча'" № 1. 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): Максимално допустима стойност за 
срока на изпълнение на поръчката - до 38 000.00 (тридесет и осем хиляди) лева, без вкл. 
ДДС, източник на финансиране - планирани бюджетни средства. 
Оферти съдържащи предложения надвишаващи посочената допустима стойност ще бъдат 

отстранявани. 
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Обособени позиции (когато е приложимо)'. [] Да [X] Не 

Номер на обособената но ниши: [ J 

Наименование: [ ] 

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: 

1. За участниците, не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от 3011. 
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да 
представи доказателства, че е предприел мерки по чл.56, ал.1 от ЗОП, които гарантират неговата 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За 
липсата/наличието на посочените обстоятелства се представя съответната декларация по 
образец, описана в документацията. 

2. За участниците не следва да са налице забраните за участие в процедури по обществени 
поръчки, съгласно Закона за икономически те и финансови отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици. За липсата/наличието на посочените обстоятелства се представя 
декларация по образец, описана в документацията. 

3. За участниците - специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 
изискванията и условията по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Участник - специализирано 
предприятие или кооперация на хора с увреждания декларира, че отговаря на условията по чл. 
12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, като посочва: номер и година на вписване в Регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания; каква част от списъчния 
състав на участника е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение, съгласно 
определението в § 2, т. 62 от ДР на ЗОП; доказателства, че могат да изпълнят най-малко 80 % от 
предмета на поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки ресурси. Участникът, 
при поискване от страна на възложителя, следва да може да докаже посочените в 
декларацията обстоятелства. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква. 

Икономическо и финансово състояние: не се изисква. 

Технически и професионални способности: 

1. Участниците да имат изпълнена поне една дейност с предмет и обем сходен с предмета 
на настоящата поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 
(чл.63, ал.1, т. 1, б. „б" от ЗОП). Доказва се със списък на дейността/ите, която е еднаква/и или 
сходна/и с предмета на обществената поръчка, изпълнена/и през последните три години, считано 
от датата на подаване на офертата с посочване на стойността/ите, датата/ите и получателя/ите, 
заедно с доказателство/а за извършената/ите услуга/и (чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП): 

2. Участниците да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнението на поръчката (чл.63, ал.1, т. 5 от ЗОП): 

2.1. минимум двама експерти, отговорни за дизайна и предпечатната подготовка, 
притежаващи професионална компетентност в областта на графичния дизайн или 
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художественото оформление на печатни издания с минимум две години опит; 

2.2. минимум двама експерти, отговорни за производствения процес по отпечатването с 
опит минимум две години в организацията на производствения процес на печатни услуги; 

2.3. експерт, контролиращ цялостния процес относно качественото изпълнение па 
печатните услуги. 

Доказва се със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете 
на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 
компетентност на лицата, в съответствие с изискването на възложителя (чл.64, ал.1, т.б от ЗОП). 

3. Участниците да разполагат минимум със следните инструменти, съоръжения и 
техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката ( чл.63, ал.1, т. 8 от ЗОП): 
офсетова дигитална печатарска машина; сгъвачна машина: термолепачна машина и книговезки 
нож. 

Доказва се с декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, 
които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискването на 
възложителя (чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП 

4. Участниците да прилагат система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 
(или ISO 9001:2015), в чийто обхват е включен предметът на обществената поръчка ( чл.63. ал. 1. 
т. 10 от ЗОП). 

Доказва се с представяне на заверено копие от валиден сертификат по стандарт ISO 
?001:2008 (или ISO 9001:2015) или еквивалентен документ, в чийто обхват е включен предметът 
та обществената поръчка (чл.64, ал. 1, т. 10 от ЗОП). 

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): 
[X] 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: 

[J Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[X] Най-ниска цена 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [ ] Тежест: [ ] 

Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг)26Я\.2Шг. Час: (чч:мм) 17:00 
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( р о к на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 26.04.201 Si Час: (чч-.мм) 1 7:00 

Ди га и мас на о • варяне па оферз и i е: 
Дата: (дд/мм/гггг) 02.02.2018 г., 10:00 часа 

Мис и* ма отваряне па офертите; 
Офертите ще се отворя г в сградата на К1'Д< )1 Н>1 Д О Ч Ъ П Л . i p. ('офия, \д. ..Врабча" V 
Отварянето на офертата е публично и на него \ioiai ла присьоваi \частниците в обществената 
поръчка или техни упълномощени представители при сназианс па режима за доез ьп до сградата 
на КРДОПБГДСРСБНА 

П п ф о р м а ш ш о I поено средс гва от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и или програма, финансиран а сьс средства oi 

европейските фондове и програми: [] Да | X | 11е 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: | | 

Друга информация (когато е приложимо): \ | 
Участниците трябва да предегавят оферта, която следва да on оваря на изискванията на К >l I. 
II1I30II и на документация га към обявата на възложителя. Оферз аз а се изготвя по съдържащите 
се в документацията към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя. 

Да!а па пасiояща i а обява 
Дата: Гдд/мм/гггг) I9.01.201S г. 

Възложител 

Трите имена: (Подпис ч печат/ 
Длъжност: Председател на КРДОПБ1 ДС1 

•Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
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