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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОКАНА 

за участие в обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2  

от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки 
 

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки, при съответно прилагане на чл. 2а-2в от НВМОП, Ви 

отправям покана за участие в процедура за възлагане на малка обществена 

поръчка, както следва: 

 

І. Условия за провеждане на обществената поръчка. 

1. Предметът на доставката е „ Изработване на наградни знаци /за участие 

в мисии/” – 1250 бр. наградни знаци с плочки и 900 бр. само плочки със 

съответните надписи 

 

2. Място на изпълнение: гр. София 1606, бул. „Генерал Тотлебен” № 34 -

военно формирование 22970 – София. 

 

3. Срок за изпълнение на доставката и услугата – до 30 (тридесет) 

календарни дни от датата на утвърждаване на протокола за избор на 

изпълнител на малка обществена поръчка. 

 

4. Изисквания по предмета на поръчката – всеки участник да представи 

офертата/предложението си за 1 (един) брой награден знак с плочки и 1 (един) 

брой плочка със съответните надписи. 

 

           5. ТАКТИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА 

ДОСТАВКА 

5.1 . НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

         „Наградни знаци за участие в мисия”  

 

5.2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

   5.2.1. Основание за доставка на продукта  

Наградните знаци са учредени със заповед министъра на отбраната на 

Република България с цел утвърждаване и продължаване на традициите по 

награждаване на кадровите военнослужещи и гражданските лица от 

Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение 

на министъра на отбраната, български и чуждестранни граждани за заслуги в 

различните области на сигурността и отбраната на страната. 

На изработване подлежат както следва: 

5.2.1.1. Наградни знаци  

5.2.1.2. Плочки с надпис 

а/ надпис “АФГАНИСТАН 2011”; 
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б/ надпис “АФГАНИСТАН 2012”; 

в/ надпис “АФГАНИСТАН 2010”; 

г/ надпис “БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 2011”; 

д/ надпис “КОСОВО 2011”; 

е/ надпис “ИРАК 2011”; 

ж/ надпис “ЛИБЕРИЯ 2011”; 

з/ надпис “ГРУЗИЯ 2011”; 

и/ надпис “СОМАЛИЯ 2011”; 

й/ надпис „ЛИБИЯ 2011”; 

 

5.2.2. Описание на продукта  
Продуктът има кръгла форма, изработен е от бял метал и включва следните 

елементи (фиг.1.): 

5.2.2.1. Аверс  

5.2.2.1.1. Символ на мира – гълъб с маслинова клонка 

5.2.2.1.2. Надпис – “За участие в мисия” 

5.2.2.1.3. Надпис – “Република България” 

5.2.2.2. Реверс 

5.2.2.2.1. Надпис – “Министерство на отбраната” 

5.2.2.3. Лента 

5.2.2.4. Халка 

5.2.2.5. Плочка с надпис 

5.2.2.6. Лентичка за всекидневно носене 

 

 

      АВЕРС                                               РЕВЕРС 

 
 

Фиг.1. 
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   5. 3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

 5.3.1. Изисквания по предназначение 

5.3.1.1. Материалите и обработката/изработката на елементите на 

продукта да са като тези на предоставената мостра; 

5.3.1.2. Цветовете, формата и разположението на елементите на продукта 

да са съпоставими с тези на предоставената мостра.    

 5.3.2. Изисквания по електромагнитна защита 

        Не се изискват. 

 5.3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика 

 Да са съпоставими с тези на предоставената мостра. 

5.3.4 Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото 

обслужване и ремонт 

       Да са съпоставими с тези на предоставената мостра. 

 5.3.5. Изисквания за сертификация 

       Не се изискват. 

 5.3.6. Изисквания за скритост и маскировка 

      Не се изисква. 

 5.3.7. Изисквания за транспортно - пригодност и съхранение 
        5.3.7.1. Изделието да може да се транспортира в опаковка в транспортни 

средства на Българската армия. 

        5.3.7.2. Изделието да може да се съхранява в неотопляеми помещения при 

температура от -
 
10

о 
С до + 40

 о 
С. 

 5.3.8. Изисквания за съвместимост и взаимозаменяемост 
       Не се изисква. 

 5.3.9. Изисквания за жизнеспособност 

       Не се изисква. 

 5.3.10. Изисквания за безопасност 

       Не се изисква. 

 5.3.11. Специфични изисквания      

Технологията и материалите за изработване и свързване на елементите на 

продукта да не водят до остаряване или промяна на цвета на елементите му за 

период на съхранение 10 г. 

 

 5.4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ  

Не се изисква. 

 

5.5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.5.1. Обучение на инженерно-технически състав. 

       Не се изискват. 

 5.5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 
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експлоатация) на български и/или друг език 

       Не се изискват. 

 5.5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер) 

       Не се изискват. 

 5.5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс 

       Не се изискват. 

 5.5.5. Придобиване на допълнително оборудване 
       Не се изискват. 

 5.5.6. Осигуряване на резервни части 

       Не се изискват. 

 5.5.7. Метрологично осигуряване 

       Не се изискват. 

 5.5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване. 

       Не се изискват. 

 5.5.9. Осигуряване на техническа помощ. 

Не се изискват. 

5.5.10. Осигуряване на качеството  

Контролът и оценката на качеството на изделието да се извършват 

съгласно изискваният на Възложителя.    
      

  5.6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА,    

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

Продуктът да е опакован в опаковка на Производителя, осигуряваща 

продължително съхранение и транспортиране на продукта. 

 

  5.7.     ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ  
5.7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация. 

Гаранционният срок да е не по-малко от 18 месеца от датата на 

доставката на изделията в поделението, краен получател. 

5.7.2. Изисквания за гаранции по съхранение. 

Гаранционният срок при спазване условията за съхранение да е не по-

малко от 5 години, от датата на получаване на продукта от производителя. 

 

6. Техническото предложение, неразделна част от офертата на всеки 

участник да съдържа реквизитите, изискуеми по реда на т. 5. 

 

7. Ценовото предложение да съдържа стойността на 1 (един) брой 

награден знак с плочки и 1 (един) брой плочка със съответните надписи с 

включен ДДС.  

 

8. Офертата/предложението освен техническо и ценово предложение 

трябва да съдържа и следните документи, заверени от фирмата: 

8.1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен 

код на участника. 
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8.2. Данни за лицето, което прави предложението – административни 

данни (адрес, телефон, факс), лични данни (име, презиме и фамилия) и заемана 

длъжност. 

8.3. Декларация за срока на валидност на офертата. 

8.4. Декларация за срока за изпълнение на поръчката. 

 

9.   Критерий за оценка на офертите/предложенията – „най-ниска цена”  

 

10. Срок на валидност на офертите/предложенията – 60 /шестдесет/ 

календарни дни от датата на представянето им в Съвместното командване на 

силите. 

11. Начин на плащане – плащането ще се извършва по банков път в срок 

до 60 дни след представяне на следните документи: 

  - фактура, подписана от представител на изпълнителя и на заявителя; 

  - складова разписка. 

 

  12. Участниците да представят офертите/предложенията си на адрес: гр. 

София 1606, бул. „Генерал Тотлебен” № 34 – Съвместно командване на силите, 

тел. 02/9222716 и тел. 02/9222882 между 09:00 ч. и 16:30 ч. до 02.12.2011 г. При 

приемането на офертата, върху плика да се отбелязват поредния номер, датата 

и часът на получаването, като посочените данни се записват в „Регистър на 

подадените оферти в Съвместното командване на силите” . 

13. На разглеждане и оценка подлежат само офертите/предложенията, 

подадени в посочения в т. 12 срок. 

 

14. Офертите на участниците, подадени в посочения в т. 12 срок ще бъдат 

разгледани и оценени, съгласно чл. 2а, ал. 1, т. 5 от НВМОП от длъжностни 

лица, назначени със заповед. 

 

ІІ. Изисквания за съдържанието на офертите/предложенията. 

Офертите/предложенията за участие се събират в писмена форма, 

изготвени в отговор на поканата, публикувана на интернет-страницата на МО,  

в които следва да се посочи адрес за кореспонденция, телефон, факс и 

електронен адрес. 

Всеки лист от приложените документи се подписва от участника или 

лице, упълномощено да представлява съответния участник. Участниците трябва 

да приложат всички изискуеми от Възложителя документи, описани в т. 8 от 

настоящата покана.  

Участникът следва да подаде своята оферта до датата и часа, посочени в 

т. 12 от настоящата покана. Изборът на изпълнителя на поръчката ще бъде 

извършен на база „най-ниска цена”. 


