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ПРЕПИС

ЗАПОВЕД
№ 1581/24.10.2014г.
за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана, по реда на Глава
осма „а” от ЗОП

На основание чл.14 ал.4 т.2 от Закона за обществените поръчки и необходимостта от доставка
на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на Върховния касационен съд и
предвид това, че стойността на доставка, определена по реда на чл.15 ал.2 т.2 буква „а” от ЗОП е
40 000,00 лева с ДДС,
НАРЕЖДАМ:
I. Да се публикува публична покана на Портала на обществените поръчки и в Профила на
купувача на ВКС, както и да се изпрати съобщение до средствата за масово осведомяване, за
събиране на оферти за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на
канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на Върховния касационен
съд”, съгласно техническата спецификация, неразделна част от поканата.
II. Срок за изпълнение – една година, считано от датата на сключване на договора или
до достигане на максималната прогнозна стойност от 40 000,00 лв. с ДДС и/или изчерпване на
количествата.
III. Изисквания към изпълнението:
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.
IV. Изисквания към представяне на офертата:
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 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.
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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.
V. Критерий за оценка на офертите – най-ниска предложена цена.
VI. Срок за получаване на офертите
Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 17:00ч. на
07.11.2014г. на адреса на Възложителя – гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, І-ви
сутерен, стая №16, отдел „Правен”.
VII. 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.
VIII. 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.
IX. С настоящата заповед одобрявам съдържанието на публичната покана и
приложенията към нея, техническата спецификация и проекта на договор.
За извършената работа да се състави протокол съгласно изискванията на чл.101г ал.4 от ЗОП.
Комисията следва да приключи работа в срок до 20.11.2014г.
Препис от заповедта да се връчи на посочените длъжностни лица, за сведение и изпълнение.
Препис от Заповедта, Публичната покана и приложенията към нея да се публикуват в
Профила на купувача на ВКС от отдел „ИСКСС”.

КРАСИМИР ВЛАХОВ /п/
Заместник на Председателя на Върховния касационен съд,

упълномощен със Заповед №212/19.02.2014г.
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