1000 София,ул. "Леге" 4

e-mai1: аор@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност no чл. 20, an. 3 от ЗOП
Номер на обявата: OПИ —60

Възложител: Софийека градска прокуратура
Поделение (когато е пршгожимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 2538
Адрес: гр. София, п.к. 1040, бул. „Витоша" № 2, Съдебна палата, ет.2
Лице за контакт (може и повече or едно лица): Стефания Лачева
Телефон: 02/9219225

E-mail: slacheva a s~p.pгb.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] He
Допълнителна информация може дa бъде получена от:
[х] Горепоеоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти no електронен път: [] Да [х] He
Обект na поръчката:
[] Строителетво
[х] Доставки
[] Уелуги
Предмет na поръчката: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и
копирна хартия за нуждите на СГП" no две обоеобени позиции:
Обособена позиция № 1—„Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности"
Обособена позиция № 2—„Доставка на копирна хартия"
Кратко описание:
Предметьт на наетоящата общеетвена поръчка е ,,доставка на канцеларски материали, офис
принадлежности и копирна хартия за нуждите на СГП, еъобразно Техничееката епецификация на
Възложителя no двете обособени позиции.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 44 724 /четиридесет и четири хиляди
седеметотин двадееет и четири/ лв. без JjJjC.
Място на извършване:
Конкретните доставки се определят чрез подаване на заявки от етрана на Възложителя или от
определеко от нero длъжностно лице. Заявките ще съдържат наименованието на конкретните
артикули, техките конкретни количества и местата, нa кoитo еледва дa бъдaт доставени. Заявките,
ще бъдат подавани и доставяни поотделно, на поеочените по-долу адрееи, както еледва:
1.гр. София, бул. „Витоша" № 2, Съдебна палата, ет. 2;
2. гр. София кв. „Овча купел", ул. „Монтевидео" № 21.
Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] He

Номер на обособената позиция: 1
Наименование: „Доставка на канцеларски материали и офис прикадлежности"
Прогнозна стойност (в лв., безДДС): 22 624 лв.
Номер на обособената позиция: 2
Наименование: „Доставка на копирна хартия"
Прогнозна стойност (в лв., безДДС): 22 100 лв.
Забележка: Използвайте тозираздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия,на които трябва да отговарят участниците (когато е пршгожимо):
в т.ч.:
1. Изисквания за личното състояние.
1.1. B настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което
има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която тo e
установено.
1.2. Спрямо участниците да не са налице обстоятелствата no чл. 54, an. 1, т. 1 —7 oт ЗОП.
Съобразно разпоредбата на чл.54, an.5 oт ЗОП, алинея 1, т.3 на чл.54 от ЗОП не се прилага, кoraтo
размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е дo 1 нa сто oт
сумата на roдишния oбщ оборот за последната приключена финансова година, нo ue повече oт
50 000 лева.
Обстоятелствата no декларацията се пршгагат и когато участник в процедурата е обединение
or физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое or основанията за
отстраняване както и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
При участник — обединение, кoeтo не е юридическо лице, се представя копие oт документ, oт кoйтo
да е виднo правното основание за създаване на обединението, както и следната информация, във
връзка с конкретната обществена поръчка:
- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на oтroвopнocтra между членовете нa обединението;
- дейностите, кoитo ще изпълнявa всеки член нa обединението.
При участие нa обединения, които нe ca юридически лица, съответствието с изискванията нa
Възложителя и условията, нa които следва да oтгoвapят участниците, се доказва oт обединението
участник, a ue oт всяко oт лицата, включени в нero, c изключение нa съответна регистрация,

представяне нa сертификат или друго условие, нeoбxoдимo зa изпълнение нa пopъчкaтa, съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението нa участието

нa лицата при изпълнение нa дейностите, предвидено в дoroвopa зa създаване нa обединението.
1.3. При наличие нa обстоятелства, визирани в т. 1.2. участникът имa пpaвo да представи
доказателства, че е предприел мерки, кoитo гарантират неговата надеждност съобразно
разпоредбата нa чл. 56 от ЗОП.

1.4. He могат дa участват в нacтoящaтa обществена пopъчкa, пряко или косвено физическо или
юридическо лице, зa кoeтo е налице забраната no чл. 3 oт Закона за икономическите и финансовите
oтнoшeния с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните oт тях лицa и техните действителни собственици, освен ако не е налице
изключение no чл. 4 oт ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
1.5. He може да участва в настоящата обществена пopъчкa лице, за кoeтo е налице забраната no чл.
69 oт Зaкoнa зa противодействие нa корупцията и за отнемане нa незаконно пpидoбитoтo
имущество.

2. Критерии за подбор.
2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Възложителят не поставя изисквания no отношение на критерия за подбор: „Годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност".
2.2. Икономическо и финансово състояние:
Възложителят не поставя изисквания no отношение на тoзи критерий за пoдбop.
2.3. Технически и професионални способности на участниците:
2.3.1. Участникът трябва 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.б3, an.!,
т.1 от ЗОП). Валидно за двете обособени позиции.
Минимално изискване:
Участникът да е изпълнил минимум една дейност през последните три гoдини, чийтo предмет и
обем е идентичен или сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка no
съответната обособена пoзиция, считано от дaтaтa на подаване ua офертата.
* Пoд „изпълнени дейности" се разбират такива, кoитo независимо oт датата на сключването им, са
приключили в посочения no-rope период.
** За Обособена пoзиция № 1, пoд „дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на
кастоящата обществена поръчка" следва да се разбира — участникът да е изпълнил минимум една
доставка на следните артикули:
Маркер текст: минимум 500 (петстотин) броя;
Плик, СЗЛ: минимум 2 000 (две хиляди) броя;
Самозалепващи хартиени листчета: минимум 500 (петстотин) броя;
Химикал oбикнoвeн: минимум 2 000 (две хиляди) броя;
** За Обособена пoзиция № 2, 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 поне 1 000 (хиляда) пакета кoпиpнa хартия.
2.3.2. Участникът дa npunara системи зa управление na качеството. (чл.б3, ал.1, т.10 от ЗОП).
Минимално изискване:
Участникът трябва да прилага въведена и сертифицирана система за управление на качеството.
Документи,дoкaзвaщи съответствието na участника с поставения критерий за лодбор:
Поставеното изискване се доказва със заверено „вярно с оригинала" копие на валиден сертификат
за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДC EN ISO
9001:2015 или еквивалентен за обособена пoзиция № 1. За обособена пoзиция № 2, съобразно
техническата спецификация.
Важноуказание!
Възложителят може да изисква oт участниците no всяко време да представят всички или част oт
документите, чрез които cc доказва горната информация, когато това е нeoбxoдимo за
зaкoнocъoбpaзнoтo провеждане на поръчката.
Преди сключването на дoгoвop за обществена пopъчкa no всяка oт обособените пoзиции
възложителят изисква oт участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване oт процедурата, както и съответствието с
поставените критерии за пoдбop no представените в приложението към настоящата обява oбpaзци.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Документите не cc представят, кoгaтo обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен
регистьр или информацията или достъпът до нея cc предоставя от компетентния opгaн на
възложителя no служебен път.
Съответствието си с горепосочените изисквания към участниците се декларират при

подаване ua оферта с Дeклapaциятa no чл. 192, an. 3 ЗOП - Приложение № 1 към oбявaтa.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[..] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа нa:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (иоля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [
]
Тежест: [ ]
Срок за получаване на офертите:
Дата: 30.09.20 19 г.

Час: 17.00

Срок на валидност на офертите:
Дата: 30.12.2019 г.

Час: 17.00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 10.10.2019 г., 13.30 часа
Място на отваряне на офертите:
B сградата на Съдебната палата, бул. Витоша № 2, ет. 2, зала 75
Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] да [x] He
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [

]

Друга информация (когато е приложимо): [
]
1. Документи,свързани с участие в поръчката
документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника или от упълномощен
от него представител — личко или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка
с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. документите се представят в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която cc посочват:
1.1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
1.2. Адрес за кореспонденция, телефон и no възможност — факс и електронен адрес;
1.3. Наименованието на поръчката и обособената пoзиция/пoзиции, за които cc подават
документите.
1.4. Към офертата се прилагат мостри за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2,
съобразно указанията в техническата спецификация за съответната обособена позиция.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да cc придържа точно към условията на
Възложителя.
Офертите cc изгoтвят нa български език. B случай че документите cc представят на език, различен
oт български, следва да бъдат придружени с превод на български език. Когато са представени
кoпия на документи, същите следва да са заверени с подпис и печат от съответния участник с текст
"Вярно с оригинала".
He cc допуска представянето на варианти в офертите.
До изтичaнeтo на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или
да отгегли офертата Cu.

