
Версия за печат 

BG-Варна 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Дирекция природен парк "Златни пясъци" - Варна, ул. „Радко Димитриев“, № 10, За: 

Юлия Тумбаркова, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 355561, E-mail: 

dnpzlatni@nug.bg, Факс: 052 355541 

Място/места за контакт: Дирекция природен парк "Златни пясъци" - Варна 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.parkzlatnipiasaci.com. 

Адрес на профила на купувача: www.parkzlatnipiasaci.com. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

„Издаване на книга за историята и представяне на ПП „Златни пясъци“ за нуждите на 

изпълнение на проект „ИД-ПП ”Златни Пясъци”- Изпълнение на дейности за 

устройство и управление на природен парк ”Златни пясъци””, DIR-5113326-11-113, 

Договор за безвъзмездна финансова помощ рег. № DIR 5113326-С-008., чрез ОП 

“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013г.“ Настоящата обществена поръчка включва 

изпълнение на проучване, издирване и селекция на текстови и илюстрационни 

материали за луксозното издание, графичен дизайн, сканиране, тифецване, макетиране, 

предпечатна подготовка, експонация филми, печат и книговезване на луксозно VIP 

издание с технически параметри: А4 (1/8 60х90), хартия тяло - 135 гр. хром-мат, обем – 

144 страници, пълноцветен печат – 4+4, твърда корица 4+4 мат ламинат, и футляр с 

преге, тираж 1000 бр. на 2 езика в една емисия с резюме на 6 езика. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

79972000 

Описание:  

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9014711&PHPSESSID=37f64217fe66834ce99cf33769758f98&tab=&act=&header=&header=print
mailto:dnpzlatni@nug.bg
javascript:openURL('www.parkzlatnipiasaci.com')
javascript:openURL('www.parkzlatnipiasaci.com')


Услуги по издаване на речници  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

селекция на текстови и илюстрационни материали за луксозно издание, графичен 

дизайн, сканиране, тифецване, макетиране, предпечатна подготовка, експонация 

филми, печат и книговезване на луксозно VIP издание с технически параметри: А4 (1/8 

60х90), хартия тяло - 135 гр. хром-мат, обем – 144 страници, пълноцветен печат – 4+4, 

твърда корица 4+4 мат ламинат, и футляр с преге, тираж 1000 бр. на 2 езика в една 

емисия с резюме на 6 езика. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

40000 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Дирекция природен парк „Златни пясъци” 

 

NUTS: 

BG331 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

А. Плик №1 "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР": 1. Оферта /по образец/; 2.Списък на 

документите, съдържащи се в офертата- подписан от участника; 3. Административни 

сведения за участника- попълнен и подписан образец; 4. Копие от документа за 

регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 

копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице или документ 

за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, 

представен в официален превод на български език - документът се представя от 

участник/член на обединение/подизпълнител; Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 

23 от Закона за търговския регистър, кандидатите или участниците - юридически лица 

или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и 

удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат 

еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са 

установени. 5. Справка за оборота, реализиран от изпълнени сходни дейности за три 

години, предхождащи датата на кандидатстване. Минимално изисквание участникът да 

има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката общо за последните 

3 години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 

дейността си в размер не по-малко от 80 000 лева без ДДС. *** под сходна дейност се 

разбира дизайн и изработка, предпечат, печат на рекламни материал и/или, проучане, 

издирване, селекция и изготвяне на книга/изследване или друг документ с подобен 



характер, както и договори за осъществяване на полиграфически и печатни услуги . 6. 

Списък със сключени/изпълнени договори сходни с предмета на поръчката през 

последните три години към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, 

придружени с референции/препоръки за добро изпълнение. Минимално изисквание 

участникът да е изпълнил за период от 3 години, към датата, определена като краен 

срок за подаване на оферти минимум 2 /два/ договора за издателска дейност, 

регистрирана в Българската национална ISBN агенция или в Международната ISBN 

организация. Посоченото обстоятелство се доказва с представяне на 

референции/препоръки от клиенти/възложители, от които е видно предмета на 

поръчката, стойността на договора и датата на започване и приключване на работата по 

него, както и копие от съответния ISBN номер. 7. Участникът трябва да има внедрена 

система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 

(или еквивалентeн) с предмет съотвестващ на предмета на поръчката. Продължава в 

поле допълнителна информация 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Критериите са следните: 1. К1: Цена – тежест до 20 точки; 2. К2: Оценка на техническо 

предложение- тежест до 60 точки; 3. К3: Срок за изпълнение – тежест 20 точки; 

Методиката е подробно описана в условията за участие, достъп до които е даден на 

"профила на купувача". 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

30/04/2013 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Продължение от поле "изисквания за изпълнение на поръчката": 8. Декларация, 

съдържаща списък на специалисти, които участникът ще осигури за изпълнение на 

поръчката. Декларацията следва да бъде придружена от: Професионални 

автобиографии на предвидените за изпълнение на поръчката лица документи, 

удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и 

професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверения, сертификати и други 

подходящи документи за доказване на минималните изисквания); Минимално 

изисквание участника да разполага със следните специалисти: -

Менижджър/ръководител с образователна степен – магистър или бакалавър, със 



специалност: икономика, маркетинг, право, публична администрация, журналистика 

или еквивалентна; с три годишен стаж или повече в сферата на издателската и 

рекламната дейност -Експерт предпечатна подготовка с образователна степен 

бакалавър или магистър по специалност: полиграфия графичен дизайн, приложни 

изкуства или еквивалентна; с 2 години професионален опит или повече в областта на 

предпечатната подготовка; -Експерт историк с образователна степен - минимум 

бакалавър.) по специалност: история; с минимум 3 години опит в областта на историята 

и/или музейното дело; 9. Декларация за приемане клаузите на проекто-договора– 

попълнен образец. Б. ПЛИК № 2: с надпис: ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА”. Техническото предложение за изпълнение на поръчката и всички 

нейни приложения на участника трябва да бъде предоставена и на магнитен носител 

(диск, формат на файла-*.doc и *.pdf). В случаи на несъответствия между магнитен и 

хартиен носител, ще се приема това на хартиения носител. В.ПЛИК № 3: с надпис: 

„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”. Предлаганата цена и всички нейни приложения на участника 

трябва да бъде предоставена и на магнитен носител (диск, формат на файла-*.doc и 

*.pdf). В случаи на несъответствия между магнитен и хартиен носител, ще се приема 

това на хартиения носител. *** ДПП „Златни пясъци“ предоставя достъп по електронен 

път до:Публичната покана,образци на документи и проект на договора които са 

публикувани в профила на купувача на посочения в раздел І интернет адрес на 

Възложителя - www.parkzlatnipiasaci.com Желаещите да участват подават лично или 

чрез упълномощено лице своите оферти на адрес: ДПП „Златни пясъци“ – КК „Златни 

пясъци”, до хотел „Зора”, в деловодството на ДПП „Златни пясъци“, за информация 

тел. 052/355591 факс: 052/355541, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 

16:00 часа, включително или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на 

адрес: ДПП „Златни пясъци“ – КК „Златни пясъци”, до хотел „Зора”, деловодство на 

ДПП „Златни пясъци, като разходите са за сметка на участника, като се предвижда да 

се спази крайният срок за получаване в деловодството на ДПП „Златни пясъци“. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

29/04/2013  
 


