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ПУБЛИЧНА ОБЯВА 

№ 11/01.06.2021 г. 

 

Наименование: „Изработване и доставка на промоционални материали и наръчник“ по 
проект „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]”, ACF/172, финансиран от 
Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 г. 

Основание за провеждане: Член 7 ал. 1 от Постановление № 118 от 20 май 2014 година за 
условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна 
финансова помощ от Финансовият механизъм на Европейското икономическо 
пространство, Норвежкият финансов механизъм, Фонд „ Убежище, миграция и интеграция“  
и  Фонд "Вътрешна сигурност " 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 
 
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 
 Възложителят е юридическо лице с нестопанска цел 

 Официално наименование: Фондация „Европейски институт” 
Пълен адрес: ул. «Г. С. Раковски» № 101, мецанин, ап. 1, гр. София, България   

Град: София Пощенски код: 1000 
Лице за контакт: Ралица Иванова Телефон: +359 2 988 64 10 

Мобилен: +359 885153005 
Електронна поща: office@europe.bg 
rivanova@europe.bg 

Факс: +359 2 988 64 11 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) www.europeaninstitute.bg 
 

Допълнителна информация може да бъде получена на: 
x Съгласно І.1) 
 Друго: моля, попълнете Приложение А.I 

Публичната обява и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) 
могат да бъдат получени на: 
x Съгласно І.1) 
 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ 
Офертите трябва да бъдат изпратени на: 
x Съгласно І.1) 
 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ 

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
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ІІ.1) Описание 
ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или 
услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 
съответства на конкретния предмет на вашата процедура) 
Строителство (СМР)  Доставки  Услуги х  

Място на изпълнение на 
строителството (СМР): 

Място на изпълнение на 
доставка:  

Място на изпълнение 
на услугата: Република 
България 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 
 
„Изработване и доставка на промоционални материали и наръчник“ 
 

Изработване и доставка на промоционален пакет, включващ: тениска, конферентна чанта, 
химикал, тефтер, детска играчка и платнена торба - 1500 бр. 

 
Изработване и доставка на наръчник - 1500 бр.  
 

ІІ.1.3) Обособени позиции: да  не Х 
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, 
колкото е броят на обособените позиции) 
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно): 
само за една обособена позиция  
за една или повече обособени позиции 
за всички обособени позиции 

 

 

ІІ.2) Количество или обем на предмета на процедурата 

Общо количество или обем  
1. Дизайн, брандиране и доставка до адрес на Бенефициента на промоционален пакет, 

включващ: тениска, конферентна чанта, химикал, тефтер, детска играчка и платнена 
торба – 1500 броя. 

 
2. Дизайн, предпечат, печат и доставка до адрес на Бенефициента на наръчник – 1500 

броя. 
 
Обща прогнозна стойност с включен ДДС: 49 837,67 лв. ( четиридесет и девет хиляди 
осемстотин тридесет и седем и 0,67 лева) 
 
Изпълнението на настоящата услуга обхваща дейности, включващи проектиране на 
индивидуален дизайн, изработка с необходимото качество, коректност и бързина, така и доставка 
на промоционални материали и наръчник за изпълнение на дейности по проект „КЛАС 
[Критични: Любознателни: Активни: Смели]”, ACF/172, финансиран от Фонд Активни 
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
2014-2021 г. 
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Процедурата се провежда във връзка с проектна дейност 2 „Информация и публичност“ 
(промоционалните материали) и проектна дейност 4 „Разработване на обучителни 
материали/инструменти“ (наръчник). 
 
Техническа спецификация: Промоционален пакет, включващ: тениска, конферентна 
чанта, химикал, тефтер, детска играчка и платнена торба. 
 

o •Тениска: Материя: 100% памук или еквивалентно (и); цвят – червен, син, черен, 
зелен, жълт; плътност - 145 гр./м2 или по-голяма; размери в диапазон от S до ХХXL; 
размер на печатаемата площ: в диапазон от 10/10 см. до 20/20 см.; цвят на артикула – 
син, червен, зелен, жълт, оранжев и черен. Брандиране: едностранно, цветност – 4 
цвята. Конкретните размери се определят в заявката на Бенефициента. Общо 
количество 1500 броя. 

o •Конферентна чанта – Размери: размер приблизително 370 х 410 x 100 мм. или повече; 
Материал – Полиестер 600D или еквивалент. Цвят на артикула– син, черен, червен. 
Размер на площта за брандиране - 200 x 120 мм. Технология на брандиране /печат - 
Ситопечат – един цвят. Дългата дръжка за през рамо, регулируема. С преден джоб. 
Количество 1500 бр.; 

o Химикал - автоматичен, метален с надпис и лога. Пълнител тип паркер. Размер на 
артикула : Ø10x139 мм. или повече. Печатаемо рекламно поле: 45 х 6 мм. Цвят на 
мастилото: син. Рекламен печат: тампонен, ситопечат. Количество 1500 бр.; 

o Тефтер - формат А5 (140 х 210 мм.), с надпис, лога и индивидуален дизайн на корица и 
гръб) 208 страници (или повече); без дати; стр. предна корица - мека (с дунапрен), първи 
форзац: карта на България, втори форзац: карта на Европа, текстилна лента за 
отбелязване, четириезичен, информационни страници, страници за адрес, телефон e-mail; 
Количество 1500 бр.; 

o Детска играчка - Играчка, плюшена, от 14 до 20 см., съобразена с изискванията за 
безопасност, заложени в  Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските 
играчки; брандиране в диапазон от 60/35 до 80/45 мм, цветност – 4 цвята. съгласно 
определените изисквания за визуализация и публичност. Количество 1500 броя. 

o Платнена торба: материя - 100% памук или еквивалентно (и) плътност - 140 гр/м2 или 
повече; размер в диапазон 30х40см. до 40х50см.; Размер на площта за брандиране – от 
200 xд100 мм. до 260 х 270 мм. цвят на артикула – натурален цвят (кремав) или син, 
червен, сив и черен. Брандиране: едностранно, цветност – 4 цвята, с дълги дръжки. 
Количество 1500 броя. 

За всички промоционални материали : 
 
Срокове - Изпълнителят стартира изпълнението на всяка дейност от датата на получаване 
на писмена заявка от Бенефициента. Срокът за изпълнение на всяка дейност е от датата на 
получаване на писмена заявка от Бенефициента, както следва: 
• За дизайн – не повече от 5 календарни дни;  
• За корекция на дизайн – не повече от 5 календарни дни; 
• За брандиране и доставка до адрес на бенефициента – не повече от 20 календарни 
дни; 
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• За корекции при несъответствие между одобрен от Бенефициента и доставен от 
Изпълнителя промоционален материал - не повече от 20 календарни дни, като 
извършените корекции са изцяло за сметка на Изпълнителя. 
 
Техническа спецификация: Наръчник  
 

 формат – А5;  

 хартия – тяло 80 г/м
2
, корица 250 г/м

2
;  

 цветност – 4+4 тяло; 4+4 корица;  
 брой стр. – до 320 (минимум 160 стр.);  
 печат – офсет, корица – хром мат или еквивалентно (и);  
 книговезване – лепене моноблок;  
 количество/тираж – 1500 броя.  

 
Съдържание - Текстовото съдържание и снимковият материал (в случай, че има такъв) се 
предоставят на Изпълнителя от Бенефициента. 
 
Срокове - Изпълнителят стартира изпълнението на всяка дейност от датата на получаване на 
писмена заявка от Бенефициента. Срокът за изпълнение на всяка дейност е от датата на 
получаване на писмена заявка от Бенефициента, както следва:  

o За дизайн – не повече от 5 календарни дни;  
o За корекция на дизайн – не повече от 5 календарни дни;  
o За предпечат, печат и доставка до адрес на Бенефициента – не повече от 10 календарни 

дни;  
o За корекции при несъответствие между одобрен от Бенефициента и доставен от 

Изпълнителя информационен материал - не повече от 10 календарни дни, като 
извършените корекции са изцяло за сметка на Изпълнителя.  

 

Изисквания към графичния дизайн - единство и цялостност на графичната композиция и 
съставящите я елементи. Функционалност на графичната структура, съответстваща на 
съдържанието и систематизираща степенуването по важност на текстовете и изображенията. 

 
Общи изисквания - При изготвяне на офертата, всеки кандидат трябва да се придържа 
точно към условията, обявени от Бенефициента. Всички разходи за подготовка на 
офертите и участие в процедурата са за сметка на кандидатите. 
 
Всички разходи за дизайн, художествено оформление, брандиране, изработка, пакетиране 
и доставка и др. на всеки един от промоционални материали и наръчника, следва да бъдат 
включени в крайните единични цени. 
 
Оборудване, което ще бъде необходимо за целите на изпълнение на настоящата услуга, 
следва да бъде осигурено от Изпълнителя. Не се позволява закупуването на оборудване от 
името на Бенефициента, като част от настоящия договор за обществена поръчка и/или 
прехвърлянето на такова на Бенефициента след приключване на договора. 
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Изисквания за визуализация и публичност - Върху всички информационни и 
промоционални материали, изработени по обособените позиции, трябва да бъдат 
поставени името и логото на финансиращия орган, както и всички форми за 
идентификация, съгласно определените изисквания за визуализация и публичност от 
„Изисквания на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) за осигуряване на 
публичност и визуализация на финансовата помощ за изпълнение на проект“. Върху 
материалите трябва да бъде посочено, че дейността е с финансовата подкрепа на Фонд 
Активни граждани България (Active Citizens Fund) по ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 
https://www.activecitizensfund.bg.  
 
•Очаквани резултати: 
o Креативни, качествени, без дефекти, с актуална визия, професионално изработени и 
в срок информационни и промоционални материали;  
o Популяризиране на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по ФМ 
на ЕИП 2014-2021 г. 
 

 

ІІ.3) Срок на договора 

Срок за изпълнение на договора: 31.08.2021 г. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ 

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) НЕПРИЛОЖИМО 

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните 
разпоредби, които ги уреждат: 
Плащанията по договора за изпълнение ще бъдат извършени след представяне на следните 
документи:  
• Двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане без забележки. 
• Фактура  
Плащанията се извършват в лева по банков път, в срок до 30 дни след представяне на 
горепосочените документи на база реалния обем приети дейности. 
 
Етапи на плащане: Допускат се междинни/поетапни плащания след доставка на всеки от 
компонентите от промоционалните пакет или частична доставка на количества. След 
предоставяне на фактура и подписване на протокол за приемане на доставените количества без 
забележки. 

ІІІ.2) Условия за участие 
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ІІІ.2.1) Правен статус 
Изискуеми документи: 

Кандидат за изпълнител може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, както и техни обединения, съгласно чл. 5 от ПМС 118/2014г. 

1. Кандидат юридическо лице, регистрирано по Търговския закон - декларация с 
посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - 
документ за самоличност; 
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.6 от ПМС № 118/20.05.2014 г.– по образец;  
3. Декларация за съгласие за събирането и обработването на лични данни - по 
образец; 

 
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 14) 
Изискуеми документи и информация 
 
ОПР за последните 3 финансово 
приключили години 
___________________________________ 

Минимални изисквания (когато е приложимо):  
 
Общ оборот за последните 3 финансово 
приключили години минимум 2 пъти по-голям от 
общата прогнозна стойност на договора 

ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 14) 
Изискуеми документи и информация 
 
Декларация, съдържаща списък на 
договорите или услугите, които са 
еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните 3 
години- по Образец.  
 
Декларация, съдържаща списък на 
експертите, които кандидатът ще 
използва за изпълнение на поръчката, с 
посочване на образованието, 
професионалната квалификация и 
професионалния опит на лицата, които 
ще отговарят за извършването на 
услугата - по Образец. 
 
 
 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 
 
Кандидатът трябва да е изпълнил услуги/договори 
(минимум една), които са еднакви или сходни с 
предмета на поръчката, изпълнени през 
последните 3 години на обща стойност не по-
малка от прогнозната стойност на договора.  
 
Кандидатът трябва да има на разположение за 
срока на изпълнение на поръчката екип от 
минимум двама експерти: 1. Ръководител екип и 2. 
Експерт „Графичен дизайн”, притежаващи 
необходимата професионална квалификация и 
опит, съответстващи на спецификата на поръчката, 
пряко ангажирани за изпълнението на услугата. 
 
Изискването се въвежда с цел гарантиране на 
качественото изпълнение на поръчка и е 
съобразено с предмета на поръчката (дизайн, 
предпечат, печат, брандиране и изработка на 
информационни или промоционални  материали) и 
с нейния обем (интензитет на изработване за 
определен кратък период от време), които изискват 
наличието на специфични познания и опит.  
 
Съчетанието от специфичните умения на 
експертите ще осигури качественото предоставяне 
на услугата от страна на избрания изпълнител. 
 
Ръководител екип, който ще отговаря за 
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организацията, контрола и цялостното изпълнение 
на договора, като гарантира за правилното 
изпълнение на всички дейности по договора, в 
съответствие с техническото задание.  
 
Ръководителят на екип трябва да притежава 
отлични организационни, координационни и 
комуникационни умения, отговарящи на следните 
изисквания:  
 
 висше образование (образователно-
квалификационна степен „бакалавър” или 
„магистър”, или еквивалент);  
 опит на ръководна позиция в поне 1 
изпълнена дейност, свързана с дизайна, предпечата 
и/или печата на информационни и/или 
промоционални и/или рекламни материали. 
 
Експерт „Графичен дизайн”, отговарящ на 
следните изисквания: 
 
 висше образование (образователно-
квалификационна степен „бакалавър” или 
„магистър”, или еквивалент) в едно от 
професионалните направления: „Обществени 
комуникации и информационни науки”, 
„Информатика и компютърни науки”, 
„Изобразително изкуство” или еквивалент;  
 професионален опит в областта на 
рекламата, дизайна, изработката и/или печата на 
информационни и/или промоционални и/или 
рекламни материали, или еквивалент. 

 
 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 
ІV.1) Критерий за оценка на офертите 
 
Критерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото) 

 
най-ниска предложена цена 
или 
икономически най-изгодна оферта 
 

 
Х 

 

 

 
ІV.2) Административна информация 
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ІV.2.1) Срок за подаване на офертите 
До дата: 08.06.2021 г. (дд/мм/гггг)  Час 17:00 - в запечатан непрозрачен плик, 
съгласно чл. 15, ал. 2 от ПМС № 118 на МС от 2014 г., на адреса на Бенефициента . 
ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена обявата и документацията 
към нея: 

1. Интернет страницата на Фонд Активни граждани България– 
https://www.activecitizensfund.bg/  

2. Интернет страницата на Фондация „Европейски институт” – 
www.europeaninstitute.bg 

ІV.2.3) Срок на валидност на офертите  
 
До  / / (дд/мм/гггг) 
или 
в месеци: или дни: 6 месеца (от крайния срок за получаване на оферти) 

ІV.2.4) Разяснения и условия за отваряне  

Дата: 10.06.2021 г. (дд/мм/гггг)  

Час: 11:00 часа (местно време)  

Място (когато е приложимо): ул. «Г. С. Раковски» № 101, мецанин, гр. София, България   

1. Заинтересованите лица могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по публичната 

обява в срок до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите.  

2. Възложителят е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането. 
Разясненията се предоставят на интернет страницата на Възложителя: www.europeaninstitute.bg 

3. Публикуваните разяснения по т. 2 стават неразделна част от публичната обява 

 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ 
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от 
настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка 
трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):  

1.Кандидат юридическо лице, регистрирано по Търговския закон - декларация с посочване 
на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за 
самоличност; 
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.6 от ПМС № 118/20.05.2014 г.– по образец;  
3. Декларация за съгласие за събирането и обработването на лични данни - по образец; 
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по 
т. ІІІ.2.2 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази 
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точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.):  
3. ОПР за последните 3 финансово приключили години. 
В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на 
кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, 
посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):  
4 Декларация, съдържаща списък на договорите или услугите, които са еднакви или 
сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години - по образец 
5. Декларация, съдържаща списък на експертите, които кандидатът ще използва за 
изпълнение на поръчката - по образец. 
Г. Други изискуеми от кандидата документи:  

6.Оферта по Постановление № 118 от 20.05.2014 г. на Министерския съвет – в оригинал 
по образец 

7. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 
процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 
подизпълнители); – свободен текст. 
8. Документи по т. А ,Б, В и Г за подизпълнителите;  
 

Офертата се представя на български език в 1 (един) оригинал. 

 
РАЗДЕЛ VІ: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ОБЯВА: 
1.Образец на оферта; 
2. Образец на Декларация по 118 ПМС; 
3. Проект на Договор за възлагане; 
4. Декларация за съгласие за събирането и обработването на лични данни 
5. Декларация, съдържаща списък на договорите или услугите, които са еднакви или 
сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години 
 
РАЗДЕЛ VІI: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА  
 

1. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените 
от бенефициента условия.  

2. Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.  

3. Офертата трябва да е изготвена съобразно образеца от документацията. Към офертата се 
прилагат всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.  

4. Документите, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с превод на 
български език и да бъдат с подпис и печат на кандидата.  

5. Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което 
кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.  

6. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик на ръка или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва:  
 Име и адрес на бенефициента;  



 
 

Проектът КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели], 
 ACF/172, договор No. 4/19.09.2019 г. се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни 

граждани България (Active Citizens Fund) по ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 

https://www.activecitizensfund.bg 

 

 Име, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес на кандидата;  
 Наименование на процедурата;  
 Текст: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране” 

7. Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал или 
нотариално заверено копие, или заверено от кандидата копие с думите: „Вярно с оригинала”, 
подпис и печат, съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи.  

8. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 
получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя 
се издава документ.  

9. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 
незапечатан или скъсан плик, не се приемат от и не се разглеждат.  

10. Офертите се подават в офиса на Фондация „Европейски институт“ ул. «Г. С. Раковски» 
№ 101, мецанин, гр. София, България  


