
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
1218173090289

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Велико Търново

Пощенски адрес:
ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №.16

Пощенски код:
5000

код NUTS
Велико Търново

Лице за контакт

Maya Angelova Yordanova

Електронна поща:
myordanova@vt.prb.bg

Телефон:
+359 62600865

Факс:
+359 62637852

Интернет адрес/и

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

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/33669

I.2) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/141640

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/141640

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на консумативи за копирни машини, принтери и факс- апарати, за нуждите на ОП В.Търново, ОСлО във
ВТОП, РП В.Търново, ТО - Г.Оряховица, Свищов, Павликени и Елена към ВТРП

II.1.2) Основен CPV код

30125100

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Обект на обществената поръчка е доставка, осъществявана чрез покупка съгласно чл.З ал.1 т.2 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП). Дейностите предмет на възлагане се изразяват в периодични доставки на
консумативи за копирни машини, принтери и факс- апарати, за нуждите на Окръжна прокуратура - Велико Търново,
Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Велико Търново, Районна прокуратура - Велико Търново,
Териториално отделение - Горна Оряховица, Териториално отделение - Свищов, Териториално отделение -
Павликени и Териториално отделение - Елена към Районна прокуратура - Велико Търново.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
24232

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

30124300

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Велико Търново

Основно място на изпълнение
Доставките се извършват на адрес на Възложителя- гр.Велико Търново, ул.“Цанко Церковски“ №40.

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Настоящата обществена поръчка включва доставка по заявка на консумативи и части за копирни машини,
принтери, факс-апарати и компютърни аксесоари, за нуждите на ОП-Велико Търново, ОСлО в ОП-Велико Търново,
РП-Велико Търново и ТО-Горна Оряховица, ТО-Свищов, ТО-Павликени и ТО-Елена към РП-Велико Търново по вид
и прогнозно количество, посочени в Техническата спецификация.
Възложителят си запазва правото да не заяви цялото посочено количество консумативи за копирни машини,
принтери и факс апарати, по вид и/или по брой, без от това за него да произтичат каквито и да са неблагоприятни
последици.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество
Срок на доставка в работни дни след заявка - 30%

Срок за отстраняване на рекламация - 20%

Цена

Тежест
50%

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
24232

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
да

Описание на опциите
В случай, че по време на изпълнение на договора Възложителят придобие нови копирни машини, принтери и
факс апарати, които не са включени в посочения списък към документацията или възникне необходимост от
замяна на едни артикули от техническата спецификация с други, Възложителят си запазва правото на „опция за
допълнителни количества” в размер до 10 % от прогнозната стойност на поръчката.
Възложителят може да реализира правото си на „опция за допълнителни количества” в срок не по-късно от 12
месеца от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. „Опция за допълнителни
количества” се реализира чрез сключването между Възложителя и Изпълнителя на допълнително споразумение
/анекс/ към договора за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

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, предложения, които надвишават определената

прогнозна стойност няма да бъдат разглеждани и участниците ще бъдат отстранени от участие в поръчката.

Предложената от участника цена задължително включва всички разходи по опаковането, транспортирането и

доставката на предложените артикули до Възложителя.

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние



Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участници, за които са налице обстоятелствата по чл.

54, ал. 1, съобразно чл. 57 от ЗОП.

Основанията за отстраняване, свързани с личното състояние, се прилагат по отношение на участник, който участва

самостоятелно, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на

неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или

съгласно 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.

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 7 се отнасят и за това физическо лице.

Чл. 54, ал. 1, т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни

вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не

повече от 50 000 лв.

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участници, за които са налице основанията по чл. 107

от ЗОП.

Специфични национални основания за отстраняване:

Установени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и/или по чл. 61, ал.

1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 и 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, или аналогични нарушения, установени с

акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Установена влязла в сила присъда за представители и/или членове на управителни и/или надзорни органи на

участника за престъпление по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, чл. 254а - 255а, чл. 256 - 260, от Наказателния

кодекс или аналогично престъпление, извършено в друга държава членка или трета страна.

Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в процедурата.

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участници на основание чл. 3, т. 8 от Закона за

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен

когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участници, за които са налице ограничения след

освобождаване на висша публична длъжност, на основание Закона за противодействие на корупцията и за

отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Обстоятелствата свързани с личното състояние на участниците се декларират чрез единен европейски документ

за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на Възложителя.

Представя се отделен ЕЕДОП за участника, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, както и за всеки от

участниците в обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. При необходимост от

деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

Липсата на посочените обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в ЕЕДОП

в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички

обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално

предприетите мерки за надеждност.

За доказване липсата на основанията за отстраняване се представят документите по чл. 58 от ЗОП. Документи за

доказване се предоставят от избрания за изпълнител преди сключване на договор за възлагане на обществената

поръчка или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансово състояние на

участниците.



III.1.3) Технически и професионални способности

Участникът да е изпълнил 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 1 (една) доставка през последните три години, считано от датата на подаване
на офертата, чийто предмет и обем са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка,.
* Под „изпълнена доставка“ се разбира такава, която независимо от датата на сключването й, е приключила в
посочения по-горе период.
* Под доставка, която е идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира доставка на
минимум общо 100 (сто) броя консумативи и/или части за копирни машини и/или принтери и/или факс апарати.
Доставката може да е извършена в рамките на една или повече дейности.
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 и обема на обществената поръчка, с посочване на описание на доставките,
стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии
за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“, т. „За поръчки за доставки: извършени
доставки от конкретния вид“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Участниците следва да представят информация за вида и обема на изпълнената дейност по начин, позволяващ на
Възложителя да извърши преценка за нейната идентичност или сходство с предмета и обема на настоящата
поръчка.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения
критерий за подбор: Поставеното минимално изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП -
списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване
на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
Съответствието, с посочените от Възложителя критерии за подбор в Раздел IIІ от настоящата документация, се
декларира от участника в ЕЕДОП.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

За изпълнение на настоящата обществена поръчка не се прилагат изисквания отнасящи се до

годността/правоспособността за упражняване на професионална дейност.

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
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
20-юни-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
22-юни-2021

Час
13:00



Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Предложената от участника цена задължително включва всички разходи по опаковането, транспортирането и

доставката на предложените артикули до Възложителя.

Когато предложената от участник обща цена за изпълнението на поръчката не съответства на сбора от

произведенията на единичните цени на отделните артикули, умножени по определените количества, същият ще

бъде отстранен от участие в процедурата.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или

юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява

доставки съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

Съгласно чл. 101, aл. 8 - 11 от ЗОП: всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да

представи само една оферта; лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на

друг участник, не може да подава самостоятелно оферта; в процедура за възлагане на обществена поръчка едно

физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение и свързани лица по смисъла на §2, т.

45 не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако може самостоятелно да подава

оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения за изпълнител участник, при

условие че при подписване на договора същият представи документите по чл. 112, приложими към настоящата

обществена поръчка.

При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, избраният за изпълнител участник трябва да

представи гаранция за обезпечаване неговото изпълнение в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора

без ДДС.

Гаранцията може да бъде представена в една от формите по ч. 111, ал. 5 от ЗОП - парична сума, банкова гаранция

или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Възложител

Име и фамилия:

Христо Христов

Длъжност:

Административен ръководител и окръжен прокурор на ОП В.Търново


	

