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I. ОБЩА ЧАСТ  

 

Предмет на обществената поръчка е: „Абонамент и доставка на периодични 

печатни и електронни издания и специализирана литература през 2018 г. в ЦУ и 

ТП на НОИ, по обособени позиции“, като обособените позиции са, както следва: 

 

1. Обособена позиция № 1: „Абонамент и доставка на периодични печатни и 

електронни издания“ 

Предметът на обществената поръчка по настоящата обособена позиция е за 

абонаментна доставка на периодични печатни и електронни издания за календарната 

2018 година. В предмета на поръчката по обособената позиция се включват следните 

дейности: 

1.1. Доставка за календарната 2018 година на печатни издания, подробно описани 

по заглавия и количества в Приложение № 1 към техническите спецификации, до 

съответните адреси на Централно управление и Териториални поделения на НОИ (ЦУ 

на НОИ и ТП на НОИ), описани в Приложение № 3 към техническите спецификации;  

1.2. Предоставяне за календарната 2018 година на електронни издания, подробно 

описани по заглавия и количества в Приложение № 1 към техническите спецификации, 

чрез предоставяне на оторизиран пълен достъп; 

1.3. Предоставяне, по заявка на Възложителя, на допълнителен абонамент за 

периодични печатни и електронни издания през календарната 2018 година, извън 

описаните в Приложение № 1, при предложените условия (търговска отстъпка от цената) 

от участника, избран за изпълнител на договора по настоящата обособена позиция.  

 

2. Обособена позиция № 2: "Доставка на специализирана литература" 

Предметът на обществената поръчка по настоящата обособена позиция е за 

доставка на специализирана литература с цел подпомагане и осигуряване дейността на 

административните звена на Националния осигурителен институт. В предмета на 

поръчката по обособената позиция се включва следното: 

2.1. Доставка на специализирана литература, подробно описана по заглавия и 

количества в Приложение № 2 към техническите спецификации. Доставката на 

специализираната литература се извършва до адресите на ЦУ на НОИ и ТП на НОИ, 

описани в Приложение № 3 към техническите спецификации; 

2.2. Доставка, по заявка на Възложителя, на допълнителна специализирана 

литература, извън включената в Приложение № 2, при предложените условия (търговска 

отстъпка от цената) от участника, избран за изпълнител на договора по настоящата 

обособена позиция. 

 

 

II. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

 

1. Срокове на изпълнение на дейностите на обществената поръчка по 

Обособена позиция № 1 – договорът за възлагане на поръчката ще бъде от 01.01.2018 г. 

до 31.12.2018 г. (включително) 

1.1. Ежедневни издания – доставката се извършва в деня на тяхното отпечатване, 

сутрин (между 7:00 и 7:30), на адреса на ЦУ на НОИ – София 1303, бул. Ал. 

Стамболийски 62-64. Съботните, неделните и празничните (отпечатани в неработни дни) 

броеве на ежедневните издания, се доставят в първия работен ден, следващ неработните 

дни.  
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При издаване на втори брой на ежедневното издание и/или извънредно издание в 

един ден участникът, избран за Изпълнител, се задължава да достави за своя сметка и 

това издание. 

1.2. Седмични издания и издания с периодичност, различна от ежедневните 

издания – доставката се извършва, както следва: 

1.2.1. За ЦУ на НОИ: на следващия работен ден след тяхното отпечатване и 

пускането им за разпространение. 

1.2.2. За ТП на НОИ: до три работни дни след тяхното отпечатване и 

пускането им за разпространение. 

1.3. Допълнително заявени периодични печатни издания, извън описаните в 

Приложение № 1, се доставят в сроковете в съотвествие с периодичността по т. 1.1. и т. 

1.2.  

1.4. Електронни издания – чрез осигуряване на съответния лицензиран пълен 

достъп от момента на тяхното издаване, за времето от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

(включително). 

 

2. Сроковете на изпълнение на дейностите на обществената поръчка по 

Обособена позиция № 2 - договорът за възлагане на поръчката ще бъде от 01.01.2018 г. 

до 31.12.2018 г. (включително) 

2.1. За издадени и пуснати за разпространение издания на специализираната 

литература, включени в Приложение № 2, към датата на сключване на договора за 

възлагане на поръчката по обособената позиция - срок за доставка до 25.01.2018 г.; 

2.2. За изданието „Социално осигуряване 2018" - срок за доставка до 10 

работни дни след отпечатването и пускането за разпространение; 

2.3. За останалите издания, описани в Приложение № 2 - срок за доставка до 5 

работни дни след отпечатването и пускането им за разпространение. 

2.4. В случай, че някои издания по т. 2.1., подлежат на преиздаване в срок до 

01.05.2018 г. Изпълнителят, след представяне на съответните доказателства за това 

обстоятелство и след получаване на писмено съгласие от страна Възложителя, доставя 

актуализираните издания в сроковете по т. 2.3. 

2.5. За допълнително заявените за доставка издания специализирана литература, 

извън включените в Приложение № 2, издадени и пуснати за разпространение: със срок 

за доставка до 5 работни дни от датата на подаване на писмена заявка от Възложителя. 

Заявката се подава по факс или на адрес, посочен от участника, избран за Изпълнител по 

договора за обособената позиция. 

 

3. Организация при рекламации за липси, дефекти в дадено издание и/или 

спряно издание 

3.1. В случай на липса на конкретно издание и/или на полиграфически дефект на 

дадено печатно издание, констатирано/и след подписване на приемо-предавателния 

протокол по т. 2.1, участникът, избран за Изпълнител се задължава да достави/замени за 

своя сметка липсващото издание в следните срокове: 

3.2.За обособена позиция № 1: 

3.2.1. За ежедневни издания – до два часа, след постъпило съобщение за 

рекламация от Възложителя; 

3.2.2. За седмични издания и с периодичност, различна от ежедневните издания 

– до два работни дни, след постъпило съобщение за рекламация от Възложителя; 

3.3.За обособена позиция № 2 – до три работни дни след постъпило съобщение 

за рекламация от Възложителя; 

3.4. При закъснение в изданието или спряно издание, участникът, избран за 

Изпълнител, трябва да уведомява Възложителя в срок до 2 часа за ежедневните издания 
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и в срок до два работни дни, считано от датата на закъснението или спирането 

(изискването е приложимо за изданията и по двете обособени позиции, с 

изключение на ежедневните издания). 

 

4.  Начин на опаковане 

Изданията, предмет на настоящата поръчка и по двете обособени позиции е 

необходимо да бъдат поставени в опаковка, предпазваща ги от неблагоприятни външни 

влияния (овлажняване, замърсяване и др.). На опаковката да бъде поставен етикет, 

съдържащ името на Възложителя и съответния адрес, съгласно посочените в 

Приложение № 3 (изискването е приложимо и за двете обособени позиции). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Приложение 1 - Списък на периодични печатни и електронни издания за 

абонамент и доставка през 2018 г.; 

Приложение 2 - Списък на специализирана литература за доставка през 2018 г.; 

Приложение 3 - Списък на административните адреси на ЦУ и ТП на НОИ. 
 

 

 


