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ЗАПОВЕД 

№ РД 07–02 / 26.01.2018 г. 

 

1. На основание чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки да бъде 

открита обществена поръчка с предмет: “Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 

/девет/ на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-буки” през 2018 г. по 

обособени позиции“, с публикуване на Профила на купувача на обява за събиране на 

оферти.  

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на 2 /две/ обособени 

позиции: 

Обособена позиция № 1 – „Отпечатване на вестник „Аз-буки“; 

Обособена позиция № 2 – „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания, 

както следва: 

- „Български език и литература“; 

- „История“; 

- „Математика и информатика“; 

- „Педагогика“; 

- „Професионално образование“; 

- „Стратегии на образователната и научната политика“; 

- „Философия“; 

- „Природните науки в образованието“; 

- „Чуждоезиково обучение“. 

 

 2. Публикуването на обявата на Профила на купувача да се извърши от Николай 

Кънчев - служител на НИОН „Аз-буки”. В деня на публикуване на обявата на Профила 

на купувача, служител на НИОН „Аз-буки“ да публикува кратка информация за 

обществената поръчка на Портала за обществени поръчки към Агенцията за обществени 

поръчки.     

 

3. Крайният срок за получаване на офертите е 02.02.2018 г., 17:00 часа.  

 

4. Когато в срока по т. 3 са получени по-малко от 3 оферти, срокът за получаване на 

оферти се удължава с три дни. В този случай на следващия ден след датата, определена в 
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т. 3 като първоначален краен срок за получаване на оферти, служителят на НИОН „Аз-

буки“, на когото са възложени дейностите по организиране на обществената поръчка, 

изпраща информацията по чл. 96, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки на Портала за обществени поръчки към Агенцията за обществени 

поръчки, в която посочва удължения срок за получаване на оферти. 

 

5. При извършването на действия в изпълнение на разпореждането по т. 4 денят на 

изпращане на информацията до Портала за обществени поръчки към Агенцията за 

обществени поръчки, в която се посочва удължения срок за получаване на оферти не се 

брои при определяне на новата крайна дата за подаване на оферти. 

 

6. Разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците ще бъде 

извършено от комисия, определена от директора на НИОН „Аз-буки” след изтичане на 

срока за подаване на оферти, по критерия за възлагане „оптимално съотношение 

качество/ цена“. 

 

7. Одобрявам документацията за участие. 

 

8. Контролът по изпълнението на решението ще осъществявам лично. 

 

9. Препис от решението да се доведе до знанието на служителя на НИОН „Аз-

буки”, на когото са възложени дейностите по организиране на обществената  поръчка – 

за сведение и изпълнение. 

 

                                   

Надя Кантарева-Барух, 

Директор 
 

 

 

     

 

 


