
(подпис на Надя Кантарева-Барух, 

директор)
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Наименование на участника Вх. номер Час на 
постъпване 

Обособена 
позиция 

„Алианс Принт“ ЕООД ПД 01-
04/02.02.2018 

10:20 ч. ОП 1 

„Алианс Принт“ ЕООД ПД 01-
05/02.02.2018 

10:20 ч. ОП 2 

„Мениджмънт бизнес машин“ 
ООД 

ПД 01-
06/02.02.2018 

15:50 ч. ОП 2 

„Образование и наука“ ЕАД ПД 01-
10/08.02.2018 

16:30 ч. ОП 1; ОП 2 

Офертите на „Алианс Принт“ ЕООД и на „Мениджмънт бизнес машин“ ООД 
са постъпили в първоначално обявения срок до 02.02.2018 г., а офертата на 
„Образование и наука“ ЕАД – в рамките на удължения на основание чл. 188, ал. 2 
от ЗОП срок. Няма оферти постъпили след крайния срок. 

 
V. На публичното отваряне на офертите присъства Ангел Йорданов 

Филипов - представител на „Образование и наука“ ЕАД. 
 
1. Оферта на „Алианс Принт“ ЕООД с вх. № ПД 01-04/02.02.2018 по 

обособена позиция № 1 „Отпечатване на вестник „Аз-буки“. 
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 

Закона за обществени поръчки и документацията за участие - в запечатана, 
непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. Към офертата са приложени 
изискваните в поканата и указания за участие мостри – екземпляри от в. 
„Струма“ и в. „Сега“, отпечатвани в печатницата на кандидата. При проверка на 
документите за административно съответствие със списъка, приложен към 
офертата, комисията установи, че всички документи, посочени в списъка, са 
налице и отговарят на включените в документацията образци.  

В съответствие с разпоредбата на чл. 97. ал. 3 ППЗОП комисията обяви 
ценовото предложение за изпълнение на поръчката, в лева без ДДС. в размер на 
32 150 лв. без ДДС. 

Предложената от участника цена не надвишава определената, прогнозна 
стойност от възложителя за посочената обособена позиция. 

 
2. Оферта на „Алианс Принт“ ЕООД с вх. № ПД 01-05/02.02.2018 по 

обособена позиция №2 „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания“. 
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 

Закона за обществени поръчки и документацията за участие - в запечатана, 
непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. Към офертата са приложени 
изискваните в поканата и указания за участие мостри – екземпляри от сп. 
„Агробизнесът“, сп. „Осем“ и помагало „Всичко за кандидат-студентите по 
химия“, отпечатвани в печатницата на кандидата. При проверка на документите 
за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 



3 

 

комисията установи, че всички документи, посочени в списъка, са налице и 
отговарят на включените в документацията образци. В съответствие с 
разпоредбата на чл. 97. ал. 3 ППЗОП комисията обяви ценовото предложение за 
изпълнение на поръчката, в лева без ДДС. в размер на 32 852лв. без ДДС. 

Предложената от участника цена не надвишава определената прогнозна 
стойност от възложителя за посочената обособена позиция. 

 
3. Оферта на „Мениджмънт бизнес машин“ ООД с вх. № ПД 01-

06/02.02.2018 по обособена позиция №2 „Отпечатване на 9 /девет/ на брой 
научни списания“. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
Закона за обществени поръчки и документацията за участие - в запечатана, 
непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. Към офертата са приложени 
изискваните в поканата и указания за участие мостри – екземпляр от сп. 
„Философия“, отпечатано в печатницата на кандидата. При проверка на 
документите за административно съответствие със списъка, приложен към 
офертата, комисията установи, че всички документи, посочени в списъка, са 
налице и отговарят на включените в документацията образци. В съответствие с 
разпоредбата на чл. 97. ал. 3 ППЗОП комисията обяви ценовото предложение за 
изпълнение на поръчката, в лева без ДДС. в размер на: участникът не е посочил 
„Крайна обща цена за всички списания при посочената в техническата 
спецификация периодичност, умножена по оферираните цени на един 
тираж“. 

 
4. Оферта на „Образование и наука“ ЕАД с вх. № ПД 01-10/08.02.2018 по 

обособена позиция № 1 „Отпечатване на вестник „Аз-буки“ 
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 

Закона за обществени поръчки и документацията за участие - в запечатана, 
непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. Към офертата не са приложени 
изискваните в документацията за участие мостри. При проверка на 
документите за административно съответствие със списъка, приложен към 
офертата, комисията установи, че всички документи, посочени в списъка, са 
налице и отговарят на включените в документацията образци.  

В съответствие с разпоредбата на чл. 97. ал. 3 ППЗОП комисията обяви 
ценовото предложение за изпълнение на поръчката, в лева без ДДС в размер на 32 
334 лв. без ДДС. 

Предложената от участника цена не надвишава определената, прогнозна 
стойност от възложителя за посочената обособена позиция. 

 
5. Оферта на „Образование и наука“ ЕАД с вх. № ПД 01-10/08.02.2018 по 

обособена позиция №2 „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания“ 
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 

Закона за обществени поръчки и документацията за участие - в запечатана, 
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непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. Към офертата не са приложени 
изискваните в документацията за участие мостри. При проверка на 
документите за административно съответствие със списъка, приложен към 
офертата, комисията установи, че всички документи, посочени в списъка, са 
налице и отговарят на включените в документацията образци. В съответствие с 
разпоредбата на чл. 97. ал. 3 ППЗОП комисията обяви ценовото предложение за 
изпълнение на поръчката, в лева без ДДС. в размер на 36 444лв. без ДДС. 

Предложената от участника цена не надвишава определената прогнозна 
стойност от възложителя за посочената обособена позиция. 

 
VI. След приключване на публичната част от заседанието, на закрито 

заседание комисията разгледа и оцени представените оферти. 
 
1. Оферта на „Алианс Принт“ ЕООД с вх. № ПД 01-04/02.02.2018 по 

обособена позиция № 1 „Отпечатване на вестник „Аз-буки“. 
При разглеждане на документите за лично състояние и критериите за подбор, 

комисията констатира, че предоставената информация и данни съответстват на 
минималните изисквания, поставени от възложителя. Техническото предложение 
на участника е в съответствие с изискванията на възложителя съгласно 
документацията и техническата спецификация. Офертата отговаря на 
изискванията на възложителя и комисията я допуска до оценяване.  

 
2. Оферта на „Алианс Принт“ ЕООД с вх. № ПД 01-05/02.02.2018 по 

обособена позиция №2 „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания. 
При разглеждане на документите за лично състояние и критериите за подбор, 

комисията констатира, че предоставената информация и данни съответстват на 
минималните изисквания, поставени от възложителя. Техническото предложение 
на участника е в съответствие с изискванията на възложителя съгласно 
документацията и техническата спецификация. Офертата отговаря на 
изискванията на възложителя и комисията я допуска до оценяване. 

 
3. Оферта на „Мениджмънт бизнес машин“ ООД с вх. № ПД 01-

06/02.02.2018 по обособена позиция №2 „Отпечатване на 9 /девет/ на брой 
научни списания 

При разглеждане на документите за лично състояние и критериите за подбор, 
комисията констатира, че предоставената информация и данни съответстват на 
минималните изисквания, поставени от възложителя. Техническото предложение 
на участника е в съответствие с изискванията на възложителя съгласно 
документацията и техническата спецификация.  

Ценовата оферта не отговаря на изискванията, посочени в документацията за 
участие. 

3.1. В офертата не е дадена обща предложена цена за тираж (сбор от 
предложените цени за един тираж на деветте броя научни списания). Вместо това 
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е посочена обща цена за девет единични бройки – по една от всяко едно списание, 
вместо посоченото в Указанията за участие и образец на Приложение 6, а именно: 
„Общата предложена цена за тираж (сбор от предложените цени за един тираж на 
деветте броя научни списания)“. 

3.2. В офертата не е посочена описаната в Указанията за участие и образец 
на Приложение 6, а именно: „Крайна обща цена за всички списания при 
посочената в техническата спецификация периодичност, умножена по 
оферираните цени на един тираж“. 

 
4. Оферта на „Образование и наука“ ЕАД с вх. № ПД 01-10/08.02.2018 по 

обособена позиция № 1 „Отпечатване на вестник „Аз-буки“ 
При разглеждане на документите за лично състояние и критериите за подбор, 

комисията констатира, че предоставената информация и данни съответстват на 
минималните изисквания, поставени от възложителя.  

4.1. Не са представени изисканите мостри – неразделна част от Техническото 
предложение на участника. 

4.2. Офертата не е комплектована по указания в Указанията за участие начин, 
а именно: „Ако участник подава оферти и по двете обособени позиции, 
запечатаната непрозрачна опаковка съдържа отделно комплектовани 
документи по всяка обособена позиция, с ясно обозначаване на позицията, за 
която се отнасят“. Всички документи са представени в обща папка, без 
обозначение кой документ за коя обособена позиция се отнася, ценовите 
предложения за двете обособени позиции са представени като един общ документ. 
Така комплектована офертата не отговаря както на изискването в Указанията за 
участие, така и на разпоредбата на чл. 47, ал. 9 ППЗОП. 

 
5. Оферта на „Образование и наука“ ЕАД с вх. № ПД 01-10/08.02.2018 по 

обособена позиция №2 „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания 
При разглеждане на документите за лично състояние и критериите за подбор, 

комисията констатира, че предоставената информация и данни съответстват на 
минималните изисквания, поставени от възложителя.  

5.1. Не са представени изисканите мостри – неразделна част от Техническото 
предложение на участника. 

5.2. Офертата не е комплектована по указания в Указанията за участие 
начин, а именно: „Ако участник подава оферти и по двете обособени позиции, 
запечатаната непрозрачна опаковка съдържа отделно комплектовани документи по 
всяка обособена позиция, с ясно обозначаване на позицията, за която се отнасят“. 
Всички документи са представени в обща папка, без обозначение кой документ за 
коя обособена позиция се отнася, ценовите предложения за двете обособени 
позиции са представени като един общ документ. Така комплектована офертата не 
отговаря както на изискването в Указанията за участие, така и на разпоредбата на 
чл. 47, ал. 9 ППЗОП. 
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Въз основа на посочените по-горе факти предлагаме да бъдат отстранени 
от по-нататъшно участие и оценяване: 

- Оферта на „Мениджмънт бизнес машин“ ООД с вх. № ПД 01-
06/02.02.2018 по обособена позиция №2 „Отпечатване на 9 /девет/ на брой 
научни списания. 

- Оферта на „Образование и наука“ ЕАД с вх. № ПД 01-10/08.02.2018 по 
обособена позиция № 1 „Отпечатване на вестник „Аз-буки“. 

- Оферта на „Образование и наука“ ЕАД с вх. № ПД 01-10/08.02.2018 по 
обособена позиция №2 „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания. 

 
VII. Комисията пристъпи към оценяване на ценовото и техническото 

предложение на допуснатия участник, в съответствие с предварително обявените 
условия и съгласно одобрената от Възложителя методика за оценка на офертите 
чрез критерий за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена” въз основа 
на „Цена и качествени показатели“. 

 
По обособена позиция № 1 „Отпечатване на вестник „Аз-буки“: 
показател оценка Тежест 
Предложена цена ПЦ 70% (70 точки) 
Качество на изработката КИ 20% (20 точки) 
Срок на изпълнение СИ 10% (10 точки) 

 
Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по 

отделните показатели (с максимален брой точки 100) по следната формула: 
 
КО = ПЦ + КИ + СИ 
 
Оценка на показателя ПЦ се определя съгласно следната формула:  
ПЦ = ПЦмин/ПЦуч. х 70, където: 
ПЦуч. - предложена цена за един тираж от конкретния участник  
ПЦмин - най-ниска предложена цена за един тираж. 
Оценката по показателя КИ се определя на по експертно решение на 

членовете на назначената от възложителя комисия, на базата на представените от 
участника мостри (на вестник и на хартия), съобразно следните правила: 

Обект на преценка ще бъдат четливостта на шрифта; реалистичност и 
възпроизвеждане на цветовете, цветови диапазон и детайлизация на 
изображението; качество и устойчивост на стареене на хартията. 

а/ С максималния (20) брой точки се оценява предложение и мостра, при 
което:  използваният печат е с отлично качество на изображението, притежава 
ясен, разбираем и четлив шрифт; прецизно и реалистично са възпроизведени 
цветовете, характеризира се с широк цветови диапазон и изключителна 
детайлизация на изображението. 
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Хартия с висока устойчивост на стареене и дълготрайност. 
б/ С 10 точки се оценява предложение и мостра, при което:   
използваният печат е с добро качество на изображението, притежава ясен, 

разбираем и четлив шрифт; добро възпроизвеждане на цветовете, характеризира 
се с широк цветови диапазон; постигната е детайлизация на изображението. 

Хартия със средна устойчивост на стареене. 
в/ С 1 точка се оценява предложение и мостра, при което:   
използваният печат е със задоволително качество на изображението, 

притежава разбираем и четлив шрифт; възпроизвеждането на цветовете, 
цветовият диапазон и детайлизацията на изображението са задоволителни. 

Хартия със слаба устойчивост на стареене. 
 
Оценка на показателя СИ се определя съгласно следната формула:  
СИ= СИmin/СИуч. х 10, където: 
 
СИуч.- предложен срок за изпълнение от конкретния участник. 
СИmin- най-кратък предложен срок за изпълнение. 
Предложеният срок на доставка следва да бъде направен в часове, като се 

спази изискването на възложителя отпечатването и доставката да бъде извършено 
в рамките на деня на редакционното приключване на броя. 

 
По обособена позиция №2 „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания 
показател оценка Тежест 
Предложена цена ПЦ 60% (60 точки) 
Качество на изработката КИ 20% (20 точки) 
Довършителни дейности ДД 10% (10 точки) 
Срок на изпълнение СИ 10% (10 точки) 

Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по 
отделните показатели (с максимален брой точки 100) по следната формула: 

 
КО = ПЦ + КИ + ДД + СИ 
 
Оценка на показателя ПЦ се определя съгласно следната формула:  
ПЦ = ПЦмин/ПЦуч. х 60, където: 
ПЦуч. - предложена цена за един тираж от конкретния участник (като сбор от 

предложените цени за един тираж на всички девет списания)  
ПЦмин - най-ниска предложена цена за един тираж (като сбор от 

предложените цени за един тираж на всички девет списания). 
 
Оценката по показателя КИ се определя на по експертно решение на 

членовете на назначената от възложителя комисия, на базата на представените от 
участника мостри (на списание и на хартия), съобразно следните правила: 
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Обект на преценка ще бъдат четливостта на шрифта; реалистичност и 
възпроизвеждане на цветовете, цветови диапазон и детайлизация на 
изображението; качество и устойчивост на стареене на хартията. 

а/ С максималния (20) брой точки се оценява предложение и мостра, при 
което: използваният печат е с отлично качество на изображението, притежава 
ясен, разбираем и четлив шрифт; прецизно и реалистично са възпроизведени 
цветовете, характеризира се с широк цветови диапазон и изключителна 
детайлизация на изображението. 

Хартия с висока устойчивост на стареене и голяма дълготрайност. 
б/ С 10 точки се оценява предложение и мостра, при което:   
използваният печат е с добро качество на изображението, притежава ясен, 

разбираем и четлив шрифт; добро възпроизвеждане на цветовете, характеризира 
се с широк цветови диапазон; постигната е детайлизация на изображението. 

Хартия със средна устойчивост на стареене. 
в/ С 1 точка се оценява предложение и мостра, при което:   
използваният печат е със задоволително качество на изображението, 

притежава разбираем и четлив шрифт; възпроизвеждането на цветовете, 
цветовият диапазон и детайлизацията на изображението са задоволителни. 

Хартия със слаба устойчивост на стареене. 
 
Оценката по показателя ДД се определя на по експертно решение на 

членовете на назначената от възложителя комисия, на базата на представените от 
участника мостри (списание и на хартия), съобразно следните правила: 

а/ С максималния (10) брой точки се оценява предложение и мостра, при 
което:   

Оценяват се възможностите за сгъване, обрязване, термолепене, влагане в 
индивидуални опаковки и в пакети; 

Кориците са направени от дълготрайни материали с високо качество; 
списанията са с идеален прав ъгъл с добре изпънати корици; издържат на голямо 
натоварване; кориците са залепени така, че списанията да са удобни - много 
широка разкриваемост, удобни за работа, без да има опасност от разпадане на 
книжното тяло; подвързията да е направена от материал, който позволява книгите 
да се съхраняват, подреждат и класифицират. Мястото, което заемат, е компактно; 
след отпечатването ще бъдат опаковани индивидуално, след което в пакети. 

б/ С 1 точка се оценява предложение и мостра, при което не е налице някой 
от елементите по б. „а“. 

 
Оценка на показателя СИ се определя съгласно следната формула:  
СИ= СИmin/СИуч. х 10, където: 
 
СИуч.- предложен срок за изпълнение от конкретния участник. 
СИmin- най-кратък предложен срок за изпълнение. 
Предложеният срок на доставка следва да бъде направен в календарни дни, 
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като се спази изискването на възложителя отпечатването и доставката да бъде 
извършено в рамките на 8 /осем/ дни след подаване на заявка за печат.  

 
1. Обособена позиция № 1 „Отпечатване на вестник „Аз-буки“ 
Оценена е офертата на единствения допуснат участник в обявената процедура. 
 
„Алианс Принт“ ЕООД е предложил цена 32 150 лв. без ДДС, която 

подлежи на оценяване по Показател ПЦ - „Предложена цена” 
ПЦ = ПЦмин/ПЦуч. х 70 
ПЦ = 32150 / 32150 х 70 
Съгласно горната формула, участникът получава: 
ПЦ = 70 т. 
 
„Алианс Принт“ ЕООД е предоставил мостри на два ежедневника – в. 

„Струма“ и в. „Сега“ за оценяване по Показател КИ – „Качество на изработка“. 
И двете мостри показват ясен и четлив печат – включително добра четивност на 
отпечатан текст. Илюстрациите са контрастни, с реалистично изображение като 
детайли и цветност. Използваната вестникарска хартия е с необходимите 
характеристики – попивност, влажност, устойчивост на опън, позволяващи добро 
качество на отпечатване. 

Участникът получава 
КИ = 18 т. 
 
„Алианс Принт“ ЕООД е предложил срок за изпълнение 1 (един) час, който 

подлежи на оценяване по Показател СИ – „Срок за изпълнение“ 
СИ = СИmin/СИуч. х 10 
СИ = 1/1 х 10 
Съгласно горната формула, участникът получава: 
СИ = 10 т. 
 
Показателят КО – „Крайна оценка“ се оформя по формулата 
КО = ПЦ + КИ + СИ 
КО = 70 + 18 + 10 
КО = 98 т. 
 
2. Обособена позиция № 2 „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни 

списания“ 
„Алианс Принт“ ЕООД е предложил цена 32 852 лв. без ДДС, която 

подлежи на оценяване по Показател ПЦ - „Предложена цена” 
ПЦ = ПЦмин/ПЦуч. х 60 
ПЦ = 32852 / 32852 х 60 
Съгласно горната формула, участникът получава: 
ПЦ = 60 т. 
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„Алианс Принт“ ЕООД е предложил по Показател КИ – „Качество на 

изработка“, изработка на списанията на дигитална машина. Представената в 
мострите хартия е с достатъчна белота и плътност, позволяваща безпроблемно 
отпечатване на текст и изображения – черно-бял и цветен печат. Като цяло, 
качеството на изработка, предложено от участника по обособената позиция, е 
подходящо за отпечатване на научна периодика. 

Участникът получава 
КИ = 19 т. 
 
Видно от предоставените от „Алианс Принт“ ЕООД мостри, по Показател ДД 

– „Довършителни дейности“ комисията установи, че участникът разполага с 
необходимите условия за прецизно изпълнение на довършителни дейности – 
сгъване, обрязване, оформяне на книжно „гръбче“, лепене. Предложените мостри 
са с равни страни, лесно се отварят на определена страница, не се разлепват при 
употреба. Самото подлепване е с добро качество, без разтичане на лепило, или 
зацапване на страници от книжното тяло. Като цяло, качеството на изработка, 
предложено от участника по обособената позиция, е подходящо за отпечатване на 
научна периодика. 

Участникът получава 
ДД = 10 т. 
 
„Алианс Принт“ ЕООД е предложил срок за изпълнение 8 (осем) работни дни, 

който подлежи на оценяване по Показател СИ – „Срок за изпълнение“ 
СИ = СИmin/СИуч. х 10 
СИ = 1/1 х 10 
Съгласно горната формула, участникът получава: 
СИ = 10 т. 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
1. По Обособена позиция № 1 „Отпечатване на вестник „Аз-буки“: 
Комисията предлага да бъде сключен договор с „Алианс Принт“ ЕООД 
 
2. По Обособена позиция № 2 „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни 

списания“: 
Комисията предлага да бъде сключен договор с „Алианс Принт“ ЕООД 
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3. На основание чл. 107, т. 2, б. „А“, комисията предлага да бъдат 

отстранени от участие и оценяване: 

- Оферта на „Мениджмънт бизнес машин“ ООД с вх. № ПД 01-

06/02.02.2018 по обособена позиция №2 „Отпечатване на 9 /девет/ на брой 

научни списания. 

- Оферта на „Образование и наука“ ЕАД с вх. № ПД 01-10/08.02.2018 по 

обособена позиция №1 „Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и по обособена 

позиция №2 „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания. 

 

4. Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите 

на чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени 

поръчки. 

 

5. Настоящият протокол и приложенията към него се представят на 

Възложителя за утвърждаване. 

 

Работата на комисията приключи в 11,30 ч. на 01.03.2018 г. 

 

Веднага след утвърждаване, настоящият протокол ще бъде изпратен до 

участниците на основание чл. 43 от ЗОП. 

 

В деня на изпращане до участниците, утвърденият протокол ще бъде 

публикуван в електронен вид на профила на купувача на възложителя на адрес: 

https://azbuki.bg/docs 

 

 

 

 

Председател: Николай Кънчев (подпис) 

 

 

Член: Емилия Белчева (подпис) 

 

 

Член: Зина Соколова (подпис) 




