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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00270
Поделение: ________
Изходящ номер: 02.24-170 от дата 15/05/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Министерски съвет
Адрес
бул. "Княз Ал.Дондуков" № 1
Град
Пощенски код
Страна
София
1594
Р България
Място/места за контакт
Телефон
Дирекция "Административно и
003592 9403360; 003592 9402049
правно обслужване и управление
на собствеността"
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Георги Филипов, Милан Томанов
E-mail
Факс
m.tomanov@government.bg
03592 9402177
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.government.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.government.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства
за нуждите на администрацията на Министерския съвет, както
следва:
Оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката
„Hewlett-Packard”;
Оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни
марки.
Конкретните количества и спецификации са посочени в Приложение №
1 към Публичната покана.
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Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
30125100
Осн. предмет

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Конкретните количества и спецификации са посочени в Приложение №
1 към Публичната покана.
Прогнозна стойност
(в цифри): 22000 Валута: BGN
Място на извършване
Р. България

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнителят следва да достави оригинални тонери за копирни и
печатащи устройства за нуждите на администрацията на
Министерския съвет, както следва:
Оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката
„Hewlett-Packard”;
Оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни
марки.
Конкретните количества и спецификации са посочени в Приложение №
1 към Публичната покана.
Предлаганите тонер-консумативи трябва да са нови, неупотребявани
и нерециклирани, оригинални от производителя на техниката, за
която са предназначени. Те трябва да отговарят на техническите
изисквания, посочени в Таблица № 1 и Таблица № 2 от Приложение №
1 към Публичната покана.
При поискване следва да бъдат предоставени необходимите
документи за доказване на качеството на стоките и техния
произход, като сертификати за произход и качество, декларации за
съответствие, информационен лист за безопасност и други.
Посочените количества са прогнозни и Възложителят не е длъжен да
ги закупи в пълния им обем. Конкретните количества се определят
в зависимост от конкретните нужди на Възложителя в рамките на
бюджетните средства.
Количествата на оригиналните тонери за копирни и печатащи
устройства за нуждите на администрацията на Министерския съвет
се заявяват поетапно със срок не по-късно от 19.12.2014 г.
Срокът за доставка следва да бъде не по-късно от 5 работни дни
от датата на получаване на всяка конкретна писмена заявка.
Гаранционният срок на всички предлагани оригинални тонерконсумативи да бъде минимум 6 / шест/ месеца.
Срок за изпълнение на поръчката - до 31.12.2014 г.
Начин на плащане – плащането се извършва в срок до 15
(петнадесет) календарни дни след доставка срещу представяне на
оригинална фактура и приемателно-предавателен протокол, в който
задължително се посочва номерът на договора.
При подписване на договора, изпълнителят следва да представи
гаранция за изпълнение на договора чрез банкова гаранция или
парична сума в размер на 3 % от общата стойност на поръчката без
ДДС в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с валидност най- малко 30 дни след
изтичане на срока на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава
гаранцията за изпълнение по реда и условията на договора,
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Приложение № 7 към Публичната покана.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 23/05/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертите се подават в запечатан плик с надпис „Оферта за участие
в обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с
предмет: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи
устройства”. Върху плика се отбелязва името/фирмата на
участника, адрес, лице за контакт, телефон и факс.
Пликът с офертата съдържа следните документи:
1. Оферта със срок на валидност - 90 дни (по образец Приложение № 2);
2. Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за
изпълнение на поръчката (по образец - Приложение № 3);
3. Ценово предложение - по образец (Приложение № 4). Поставя се
в отделен запечатан плик с надпис "Предлагана цена" и името на
участника.
4. Заверено от участника копие от документа за регистрация или
единния идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър, когато участникът е юридическо лицe или
едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато
участникът е физическо лице. При участие на обединение се
представя документ за създаване на обединението, подписан от
участниците в обединението, в който задължително се посочва
представляващият;
5. Участникът следва да докаже, че има опит в доставка на тонери
за копирни и печатащи устройства. Участникът трябва да има
минимум 2 (два) изпълнени договора на стойност по 5000 лв.
всеки за доставка на тонери за копирни и печатащи устройства
през последните три години, считано до крайната дата, определена
за подаване на офертите по настоящата покана. За доказване на
това обстоятелство се представят: Декларация-списък с основните
договори с предмет доставка на тонери за копирни и печатащи
устройства (по образец - Приложение № 6), изпълнени през
последните три години, с посочване на сроковете на изпълнение,
стойностите и клиентите;
6.Препоръки за добро изпълнение към договорите, посочени в
декларацията (заверени от участника копия);
7. Непопълнен с цени, подписан и подпечатан проект на Договор (по образец - Приложение № 7);
В случай, че някои от документите са на чужд език се представя и
превод на български език.
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 22/05/2014 дд/мм/гггг
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