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ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01029
Поделение: ________
Изходящ номер: 637 от дата 24/10/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Адрес
БУЛ. "ВИТОША" №2
Град
Пощенски код
Страна
СОФИЯ
1000
БЪЛГАРИЯ
Място/места за контакт
Телефон
СЪДЕБНА ПАЛАТА - ГР. СОФИЯ, БУЛ. 02 9219710; 02 9880559
"ВИТОША" №2, I -ВИ СУТЕРЕН, СТ.
16, ОТДЕЛ "ПРАВЕН"
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
НАДЕЖДА АТАНАСОВА - ГЛ. ЕКСПЕРТ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"; ЛЮДМИЛА
МАНЕВА - СТ. ЕКСПЕРТ "ДОГОВОРНА ДЕЙНОСТ"
E-mail
Факс
n_atanasova@vks.bg
02 9880559
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.vks.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.vks.bg/vks_p13.htm

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за
нуждите на Върховния касационен съд
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 27fb56b1-589c-47ff-b080-e0fc934ddf4d

Осн. код
39263000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Съгласно приложената спецификация. Доставките ще бъдат
периодични, по заявка. Посочената прогнозна стойност е с включен
ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 40000.00 Валута: BGN
Място на извършване
Съдебна палата - гр. София, бул. "Витоша"№2, Първи сутерен

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Материалите следва да бъдат опаковани в съответните обеми и
количества, посочени в заявката на Възложителя.
2. Участниците да разполагат с транспортни средства за доставка
на материалите до Върховния касационен съд.
3. Доставката се извършва на място в склада на Върховния
касационен съд в гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата,
до 2 (два) работни дни след отправяне на искането от страна на
Възложителя.
4. При констатиране на видими фабрични дефекти на материалите в
момента на доставката, следва да бъде извършена замяна.
5. При поява на скрит фабричен дефект в тридневен срок от
приемане на материалите, следва да се установи рекламацията и да
се извърши замяна.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 07/11/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Препис на Заповед, Техническа спецификация, Образец на ценово
предложение, Образец на техническо предложение, Образец на
декларация по чл.6 ал.2 от ЗМИП, Образец на декларация по чл.4
ал.7 и чл.6 ал.5 т.3 от ЗМИП и Проект на договор са публикувани
в Профила на купувача на ВКС на посочения в раздел І адрес.
Оферта могат да подават всички участници, които отговарят на
предварително обявените условия от Възложителя.
Офертата следва да съдържа минималното съдържание по чл.101в от
ЗОП, както следва:
1. Данни за лицето, което прави предложението.
2. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета
на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената
доставка.
3. Техническо предложение – техническото предложение следва да
съдържа подробно описание на предлаганите материали, както и
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доказателства за това, че участникът може да изпълни доставката
съгласно минималните изискванията за качество на Възложителя.
Към Техническото предложение участникът следва да приложи и
снимки, каталози или други материали, доказващи техническите
характеристики на предлаганите материали.
4. Ценово предложение.
5. Срок на валидност на офертата – 30 (тридесет) календарни дни
от крайния срок за получаване на офертите.
6. Декларация, че участникът има възможност да доставя заявените
количества хартия със собствен транспорт или нает такъв.
7. Декларация по чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането
на пари.
8. Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6 ал.5 т.3 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари.
9. Проект на договор, подписан от участника.
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен
плик.
При сключването на договор класираният на първо място участник
представя:
1. Документи, издадени от компетентен органи, за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП;
2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от
ЗОП;
3. Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП.
Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се
извърши в 14:00ч. на 10.11.2014г. в Кафенето на Партера на
Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване и други лица
при спазване на установения режим за достъп до сградата на
Съдебната палата.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 06/11/2014 дд/мм/гггг
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