
 
 
 
 

 
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

               ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – РУСЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 
 

I. ОБЩО ОПИСАНИЕ:  

1. Предмет на настоящата обществената поръчка: “Отпечатване и доставка 

на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ – Русе“. 

2. Правно основание за възлагане на поръчката: Настоящата обществена 

поръчка ще бъде проведена чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП. 

Поръчката се възлага по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява. 

3. Запазена поръчка: 

Настоящата поръчка е запазена за участие по смисъла на чл. 12 от Закона за 

обществените поръчки във връзка с Решение № 591 от 18.07.2016 г. на Министерски 

съвет за определяне на Списък на стоките и слугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки. При възлагане на настоящата обществена поръчка, която е 

запазена, могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им 

състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В този случай 

лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на настоящата 

поръчка. 

Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да 

участват в запазената обществена поръчка при условие че могат да изпълнят най-малко 

80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За 

изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на 

капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

В процедурата за възлагане на настоящата запазена поръчка могат да участват и 

други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати 

оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Когато в 

процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени оферти както от лица, за които 

поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат офертите на лицата, за 

които поръчката е запазена. Офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма 

допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена. 

4. Цел на възлагането на обществената поръчка:  

Възлагането на обществената поръчка има за цел обезпечаване на ежедневната 

административна дейност на ТП на НОИ - Русе, чрез извършване на периодични 

доставки на формуляри и бланки.  Форматът и вида на хартията, необходими за 

отпечатване на различните видове формуляри и бланки, както и прогнозните количества 

за срок от 24 месеца са описани в Таблица №1, неразделна част от настоящата 

Техническата спецификация. Посочените количества хартия за отделните формуляри и 

бланки са прогнозни, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се ангажира с цялостното им усвояване за 

срока на договора. Същевременно за отделни видове формуляри и бланки количествата 
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могат да бъдат надхвърлени, но без да се надвишава максималната прогнозна стойност 

на поръчката. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото в процеса на изпълнение на договора, да 

заявява периодично, според моментните си потребности необходимите количества от 

съответните формуляри и бланки, които ще се заплащат по предложените в офертата на 

избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ единични цени до изчерпване на сумата от 3 540 лв. (три 

хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС  или до изтичане срока на договора. 

5. Място на изпълнение на поръчката: Административната сграда на ТП на 

НОИ - Русе, находяща се на адрес: гр. Русе, ул.”Асен Златаров” № 26; 

6. Срок на валидност на офертите: Не по-малко 3 (три) месеца от крайния срок 

за подаване на офертите. 

7. Максимална прогнозна стойност на поръчката: Не може да надхвърля  3 540 

лв. (три хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС. 

8. Срок за изпълнение на поръчката: 2 (две) години, считано от датата на 

сключването на договора или до достигане на максимално допустимата прогнозна 

стойност от 3 540 лв. (три хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС, в 

зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. 

            9. Критерии за възлагане на поръчката: 

            Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, която се определя по критерий за възлагане “най-ниска цена”, съгласно чл. 70, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП. Оценяването по този критерий става чрез съпоставка на общата 

стойност за изпълнение на предмета на поръчката, посочена от участниците в ценовото 

предложение за извършване на услугата. 

 Предлаганата от участниците цена за изпълнение на поръчката, не може да 

надвишава посочената прогнозна стойност, определена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като 

противното е основание за отстраняване от процедурата. 

           10. Начин на плащане:  

           Заплащането на отпечатаните и доставени формуляри и бланки за нуждите на ТП 

на НОИ – Русе, се извършва по единични цени, посочени в Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и договора за изпълнение на обществената поръчка.  
 - Периодични плащания: Договорената сума ще се изплаща на части – 

периодично, съгласно направените писмени заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за доставки, по 

време на договора за изпълнение на поръчката в срок от 10 (десет) работни дни, след 

приемането на всяка една отделна доставка с двустранно подписан приемо-предавателен 

протокол и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащания се извършват с платежно 

нареждане по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по отделно за всяка 

дължима сума. 

- Окончателно плащане: Плащането ще се извърши след доставката по 

последната заявка направена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно сключения договор с 

избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ, но без да се надвишава допустимата прогнозна стойност от 

3 540 лв. (три хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС. 

 

   II. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

   -  При заявка за отпечатване и доставка на бланки и формуляри ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

задължително прилага актуалните им варианти, като ги изпраща в едно със заявката в 

електронен вид - сканирани или във формати WORD и/или EXCEL. 

- Изпълнението на поръчката включва отпечатване и доставка на формуляри и 

бланки до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-ТП на НОИ - Русе, адрес: гр. Русе, ул. “Асен Златаров” №26. 
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- Видът и количеството на формулярите и бланките за отпечатване са в 

зависимост от моментните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да отпечатва и доставя формуляри и бланки 

съгласно направените заявки в съответствие с приложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ образци. 

- Срокът за изпълнение на доставка, който тече от датата на изпращане на 

писмена заявка по е-mail, факс или лично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и e не-повече от 5 работни 

дни от получаване на заявката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

- Бланките и формулярите  се доставят в  опаковки с ненарушена цялост или 

подлепени в кочани. Заявените и отпечатани формуляри и бланки да се доставят 

опаковани по начин годен за тяхното транспортиране без рискове за увреждането им. 

- Доставката им се осъществява със собствен транспорт и за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Русе, ул. “Асен Златаров” №26. 

Доставката на отпечатаните формуляри и бланки да се осъществява в рамките на 

работното време на ТП на НОИ - Русе, от 8.30 до 17.00 часа. 

- В случай на нормативни или организационно административни промени, 

водещи до промяна на представените образци и бланки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ своевременно 

предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ новите образци на формуляри и бланки. 

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя формуляри и бланки във вида и 

качеството, заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които да нямат явни и скрити дефекти при 

нормална работа. 

- Предаването на изпълнението на Услугите за всяка доставка се документират с 

приемо-предавателен протокол, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните. 

- При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените 

бланки и формуляри, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да откаже да подпише приемо-

предавателен  протокол,  както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката. В 

тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща констативен протокол подписан от трима негови 

представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  в който се описват констатираните липси и/или 

несъответствия, и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, 

посочен в сключения договор. След отстраняване на несъответствията, Страните 

подписват приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на бланките и 

формулярите. 

- Установени разлики във вида, количеството или качеството на доставените 

формуляри и бланки, непълен или грешен текст, в срок до 5 (пет) работни дни след 

подписването на приемо-предавателния протокол за полученото количество на заявените 

формуляри и бланки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да направи рекламация пред 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез  изпращане на рекламационно съобщение по email или факс. 

Представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описват разликите в протокол, по 

силата на който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка нередностите в 

срок от 5 (пет) работни дни от подписването на протокола. 

- Видът и формата на отпечатаните и доставени формуляри и бланки трябва да 

съответства напълно на представените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ образци на хартиен носител 

или в електронен вид и не следва да се променя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Съдържанието 

трябва да е  ясно и четливо, да няма скрити дефекти или правописни грешки.  

- Гаранционният срок на доставените формуляри и бланки следва да е не по-

кратък от 1 месец. При поява на скрити недостатъци на вече доставените формуляри и 

бланки в рамките на гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прави писмени рекламации 

пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс или email, като иска замяна на рекламираните формуляри  

и бланки за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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- Формулярите и бланките следва да бъдат отпечатани на хартия, по 

установените стандарти за качество.  

 

            III. ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА, ФОРМАТ И ВИДОВЕ ХАРТИЯ ЗА 

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИТЕ И БЛАНКИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА ТП НА НОИ – РУСЕ: 

                                                                                                           Таблица №1 

№ по 

ред 

Формат и вид на хартията Прогнозни 

количества 

 

1 А-4, вестникарска хартия (едностранен печат) 65 000 бр. 

2 А-4, вестникарска хартия (двустранен печат) 40 000 бр. 

3 А-6 вестникарска хартия (двустранен печат) 20 000 бр. 

4 А-8 вестникарска хартия (едностранен печат) 20 000 бр. 

5 А-3, вестникарска хартия (двустранен печат) 4 000 бр. 

6 Книга с твърди корици формат А-4 с графи по поръчка, 

офсет, прошнурована – 100 листа 

10 бр. 

7 Дневник с твърди корици формат (200х350) мм с графи по 

поръчка, офсет 

6 бр. 

Обща сума на ценовото предложение се формира като сбор на 

сумите от единичните цени, умножени по прогнозните количества, 

посочени в колоната по-горе. Тази сума се посочва в ценовото 

предложение и не може да надхвърля 3 540 лв. (три хиляди 

петстотин и четиридесет лева) без ДДС. 

 

 

 


