
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
1218173091373

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Варна

Пощенски адрес:
пл. НЕЗАВИСИМОСТ №.2 ет.3

Пощенски код:
9000

код NUTS
Варна

Лице за контакт

Krasimir Marinov Konov

Електронна поща:
kkonov@vn.prb.bg

Телефон:
+35 952617943

Факс:
+359 52617881

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://prb.bg/opvarna/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/28973

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/127971

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени



електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/127971

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за нуждите на Окръжна прокуратура –
Варна, ОСлО при ОП-Варна, Районна прокуратура – Варна, ТО – Девня към РП– Варна и ТО – Провадия

II.1.2) Основен CPV код

30192000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Доставка, осъществявана чрез покупка съгласно чл.3 ал.1 т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Дейностите предмет на възлагане се изразяват в периодични доставки на канцеларски материали и копирна
хартия за нуждите на Окръжна прокуратура -Варна,  Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Варна,
Районна прокуратура – Варна, ТО – Девня към Районна прокуратура – Варна и ТО – Провадия към Районна
прокуратура – Варна“ по две обособени позиции, съобразно Техническите спецификации, неразделна част от
документацията на обществената поръчка.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
33332

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

да

Брой обособени позиции
2

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции

II.2) Информация за ОП (1)

II.2.1) Наименование

Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за нуждите на ОП – Варна, ОСлО при ОП -
Варна, Районна прокуратура – Варна, ТО – Девня към РП – Варна и ТО – Провадия към РП-Варна

Обособена позиция №
1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове



30192000

30197630

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Варна

Основно място на изпълнение
Доставките ще се осъществяват до адреси на Възложителя:

- гр.Варна, ул. „Георги Атанасов“ № 2 – Окръжен следствен отдел при ОП – Варна.

- гр.Варна, бул.“ Владислав Варненчик“ № 57- РП-Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Настоящата обществена поръчка включва периодични доставки по заявка на Възложителя на канцеларски
материали и копирна хартия по вид и прогнозно количество, посочени в Техническата спецификация за
обществената поръчка.
Конкретните доставки се определят чрез подаване на заявки от страна на определени от възложителя длъжностни
лица. Заявките ще съдържат наименованието на конкретните артикули и техните конкретни количества.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество
Степен на съответствие- качество и по-добри характеристики на доставките /предоставените мостри/ - 40 % (0,40)

Срок на доставка в работни дни след заявка - 10 % (0,10)

Цена

Тежест
50 % (0,50)

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
22823.76

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2.9) Допълнителна информация

Посочената от Възложителя прогнозна стойност е лимитна за всяка обособена позиция. Предложения, които
надвишават определената прогнозна стойност по съответната обособена позиция няма да бъдат разглеждани и
участниците ще бъдат отстранени от участие в поръчката, поради представяне на оферта, неотговаряща на
предварително обявените от Възложителя условия.

II.2) Информация за ОП (2)

II.2.1) Наименование



Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП за нуждите
на ОП– Варна, ОСлО при ОП- Варна, РП–Варна, ТО–Девня и ТО–Провадия

Обособена позиция №
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

22800000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Варна

Основно място на изпълнение
Доставките ще се осъществяват до адреси на Възложителя:

- гр.Варна, ул. „Георги Атанасов“ № 2 – Окръжен следствен отдел при ОП – Варна.

- гр.Варна, бул.“ Владислав Варненчик“ № 57- РП-Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12
ал.1 т.1 от ЗОП за нуждите на Окръжна прокуратура – Варна, Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура -
Варна, Районна прокуратура – Варна, Териториално отделение – Девня към Районна прокуратура – Варна и
Териториално отделение – Провадия към Районна прокуратура - Варна“  е запазена по смисъла на чл.12 ал.3 от
ЗОП.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество
Степен на съответствие- качество и по-добри характеристики на доставките /предоставените мостри/ - 40 % (0,40)

Срок на доставка в работни дни след заявка - 10 % (0,10)

Цена

Тежест
50 % (0,50)

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
10508.24

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2.9) Допълнителна информация

На основание чл.12 ал.3 от ЗОП и чл.80, ал.1 от ППЗОП, обособена позиция № 2 е запазена на участие на лица по
чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП. За да бъдат разглеждани като лица по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП, участниците следва да отговарят
на условията посочени в ЗОП и ППЗОП и документацията на възложителя.



Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който не отговаря на критериите за подбор, поставени от
възложителя, и за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, съобразно чл.57 от ЗОП.
При подаване на оферта липсата на основанията за отстраняване се декларира в част ІІІ от ЕЕДОП, като участникът
предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и посочва националните бази данни, в които се
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация:
1.1.Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и за
членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или
кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези
органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно
регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи
правосубектността му. В случаите по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, когато участникът или юридическо лице в състава на
негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.
1.2.Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване
се прилагат и за всеки член на обединението.
1.3. Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или ще
използва капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да има предвид, че основанията за отстраняване
са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.
1.4. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 има право да предприеме мерки за доказване на
надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят
документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
2. Възложителят ще отстрани всеки участник, за когото са налице специфичните национални основания за
отстраняване, като:
осъждания за престъпления по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260,
чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс(чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Когато лицата са
осъдени в друга държава, се посочва информация за престъпления, аналогични с описаните;
установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62,
ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13,
ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от
ЗОП);
свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в обществената поръчка (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

информация относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закон за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

възложителят не поставя критерии за подбор относно икономическото и финансовото състояние на участниците
по чл.61 ЗОП

III.1.3) Технически и професионални способности



Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за
последните три години от датата на подаване на офертата. (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП).
Минимално изискване:

Участникът да е изпълнил, минимум една дейност през последните три години, чийто предмет и обем е идентичен
или сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, считано от датата на подаване на офертата.
* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в
посочения по-горе период.
Под „дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на настоящата обществена поръчка“ следва да се
разбира – участникът да е изпълнил минимум една доставка на следните артикули:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:

Маркер текст: минимум 100 (сто) броя;

Плик, СЗЛ: минимум 5 000 (пет хиляди) броя;

Самозалепващи хартиени листчета: минимум 300 (триста) броя;

Химикал обикновен: минимум 900 (деветстотин) броя;

Копирна хартия: минимум 1000 пакета.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

Папка с метална машинка: минимум 7000 (седем хиляди) броя;

Папка ДЕЛО: минимум 1 000 (хиляди) броя;

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на
оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на доставките, които
са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на описание на доставките,
стойностите, датите и получателите.
При подаване на офертата, съответствието с поставения критерий за подбор участникът декларира в ЕЕДОП, като
посочва в част IV „ Критерии за подбор ”, Раздел В.
Документи за доказване техническите и професионални способности:

- Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (както са посочени в
настоящата документация), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват
извършената доставка.
Документите описани по-горе за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника,
определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

възложителят не прилага изисквания

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
да

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
15-април-2021

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
3

IV.3) Условия за отваряне на офертите



Дата
16-април-2021

Час
14:00

Място
На основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП частите от офертата, които не са получени чрез електронни средства, се
отварят на публично заседание на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, могат да присъстват кандидатите или
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване на адрес- гр.Варна, ул.Г .Атанасов 2 на 16.04.21 г. - 14,00ч

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Съгласно чл. 39а от ЗОП, мострите за настоящата обществена поръчка се представят чрез пощенска или друга
подходяща куриерска услуга на адрес на Възложителя: гр. Варна, ул. Георги Атанасов No2, кабинет 103, до
17:00часа в деня на изтичане срока за подаване на оферти, съгласно работното време на Възложителя. Съгласно
разпоредбите на чл.47 ППЗОП те се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която сепосочват:1.
наименованието на кандидата или участника;2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и
електронен адрес;3. наименованието на поръчката и обособената позиция, за които се подават мострите.
Мострите по настоящата обществена поръчка, следва да бъдат представени отделно за всяка от обособените
позиции. Важно: На основания чл. 47, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП във връзка с чл. 39а, ал. 10 от ЗОП мострите се
представят по един от следните начини:- Когато мострите се представят след офертата, изпратена чрез
платформата, върху опаковката освен информацията по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП се посочва и номерът на офертата.-
Когато мострите са представени преди офертата, която се подава чрез платформата, в офертата се посочва
входящият номер, с който мострите или макетите са регистрирани в деловодството на възложителя, а когато са
изпратени чрез пощенска или друга куриерска услуга - номерът на пратката. В посочените по-горе случаи
възложителят прилага чл. 48 от ППЗОП. На основание чл. 48 от ППЗОП изпратените от участниците мостри се
завеждат в регистър, който съдържа:1.подател на офертата или заявлението за участие;2.номер, дата и час на
получаване;3.причините за връщане на мострите, когато е приложимо; При получаване на мострите върху
опаковката се отбелязват данните номер, дата и час на получаване, за което на приносителя се издава документ.
Не се приемат мостри, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване на оферти, или са
опаковани заедно за различни обособени позиции или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена
цялост. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП).Минимално
изискване: Участникът да е изпълнил, минимум една дейност през последните три години, чийто предмет и обем е
идентичен или сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, считано от датата на подаване на
офертата.* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са
приключили в посочения по-горе период. Под „дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на
настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира – участникът да е изпълнил минимум една доставка на
следните артикули: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ No 1:Маркер текст: минимум 100 (сто) броя; Плик, СЗЛ: минимум 5
000 (пет хиляди) броя ;Самозалепващи хартиени листчета: минимум 300 (триста) броя ;Химикал обикновен:
минимум 900 (деветстотин) броя; Копирна хартия: минимум 1000 пакета. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ No 2:Папка с
метална машинка: минимум 7000 (седем хиляди) броя; Папка ДЕЛО: минимум 1 000 (хиляди) броя; Документите
описани по-горе за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за
изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП
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