AO П
1000 София,ул. "Леге" 4

e-mail: 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 - 61

Възложител: Софийска градска прокуратура
Поделение (когато е приложимо):
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): Никола Николов
Телефон: 02/8081318

E-mail: nbnikolov a,.sgp.prb.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] да [х] He
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане na документи и оферти no електронен път: [] да [x] He
Обект нa поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] цслуги
Предмет na поръчката: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Софийска
градска прокуратура"
Кратко описание:
Предметът на настоящата обществена поръчка е ,,доставка на офис обзавеждане за нуждите на
Софийска градска прокуратура", съобразно Техническата спецификация на Възложителя.

Място на извършване:
Конкретните доставки cc определят чрез подаване на заявки от страна на Възложителя или от
определено от нero длъжностно лице. Заявките ще съдържат наименованието на конкретните
артикули, техните конкретни количества и местата, на които следва да бъдат доставени.
Заявките, ще бъдат подавани и доставяни поотделно, на посочените по-долу адреси, както
следва:
1.гр. София, бул. „Витоша" № 2, Съдебна палата, CT. 2;
2. гр. София кв. „Овча купел", ул. „Монтевидео" № 21.
Обща прогнозна стойност na поръчката (в лв., без JЩC): 10 083 /десет хиляди и осемдесет
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и три/ лв.

Обособени позиции (когато е пршгожимо): [] да [x] He
Номер на обособената позиция: [ х ]
Наименование: х
Прогнозна стойност (в лв., безДДС): х ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия,на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
B т.ч.:
1. Изисквания за личното състояние.
1.
Участник в настоящата обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява
може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставките,
предмет на договора, съгласно законодателството на държавата, B която тo е установено.
2.
За участника да не са налице обстоятелствата no чл. 54 an. 1 от ЗОП, както и на
основанията no чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 oт Закона за икономическите и финансовите
oтнoшeния с дружествата, регистрирани B юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните oт тях лица и техните действителни собственици.
Ha дружествата, регистрирани B юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на
контролираните oт тях лицa се забранява пряко и/или косвено участие B процедура no
обществени поръчки no Зaкoнa за обществените поръчки и нормативните aктoвe no
прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително
и чрез гражданско дружество/консорциум, B което участва дружество, регистрирано B
юрисдикция с преференциален данъчен режим cъглacнo чл. 3, т. 8 oт Закон за икономическите
и финансовите oтнoшeния с дружествата, регистрирани B юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните oт тях лица и техните действителни собственици, освен ако не
е налице изключение no чл. 4 oт ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Kъм офертата участниците подават декларация no образец на възложителя зa липсата на
основанията за отстраняване и съответствие с критериите зa подбор (Декларацията no чл. 192,
an. 3 ЗOП - Приложение № 1). Когато участникът се представлява oт повече oт едно лице,
декларацията зa обстоятелствата no чл. 54, an. 1, т. 3— 6 ЗOП се пoдпиcвa oт лицето, което може
самостоятелно да ro представлява.
Обстоятелствата no декларацията се пpилaraт и кoraтo участник B процедурата е
обединение oт физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое oт
ocнoвaниятa за отстраняване както и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
B случай че участникът участва кaтo обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва дa представи копие oт документ, зa
създаване на обединението, както и следната инфopмaция BbB връзка с конкретната обществена
поръчка:
•
правата и задълженията на участниците B обединението;
•
разпределението на отговорност-га между членовете на обединението;
•
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Koгaтo определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение Възложителят не
предвижда създаване на юридическо лице, нo договорът зa oбщecтвeнa поръчка ce сключва,
след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие oт удостоверение зa

дaнъчнa регистрация и регистрация no БYЛCTAT или еквивалентни документи съгласно
законодателството нa държавата, B която обединението e yCTaHOBCHO.
Участниците B обединението носят солидарна отговорност зa изпълнение нa договора зa
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обществената поръчка.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Декларацията no чл. 192,
an. 3 ЗОП към обявата се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от
деклариране на обстоятелства, относими към обединението, Декларацията no чл. 192, an. 3 ЗОП
към обявата се подава и за обединението.
Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение и частта от
поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект
на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на
подизпълнителя, въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в I 5-дневен срок от
получаването My.
B тези случаи възложителят заплаща цената след представяне нa:
- фактура от подизпълнителя в оригинал;
- приемно - предавателен протокол;
- искане от подизпълнителя;

- становище, от което дa е видно дали Изпълнителя оспорва плaщaниятa или част от тях
като недължими.
2. Критерии за подбор.
2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Възложителят не поставя изисквания.
2.2. Икономическо и финансово състояние:
Възложителят не поставя изисквания.
2.3. Технически и професионални способности на участниците:
2.3.1. Дa е изпълнил*, минимум I (еднa) доставка през последните три години, чийто предмет с
еднакъв или сходен** с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на
офертата

* Пoд „изпълнени доставки" се разбират тaкивa, кoитo независимо oт дaтaтa нa сключването
им, ca приключили в посочения no-rope период.
**Пoд доставка с еднакъв или сходен с предмета, се разбира:
- доставка на минимум 50 бр. офис столове в рамките на изпълнение на една
~
деиност.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират
както следва:
При подаване на оферта участниците пoпълвaт cъoтвeтнoтo none oт образеца нa

Дeклapaциятa no чл. 192, an. 3 ЗОП - Приложение № 1 към oбявaтa.
B случаите на чл. 67, an. 5 и чл. 112, an. 1, т. 2 от ЗОП,документ за доказване на
съответствието с поставения критерий за подбор:
Списък на доставките,които са идеитични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които
доказват извършената доставка.
2.3.2. Участникът да прилага системи за управление на качеството. (чл.63, ал.1, т.10 от
ЗОП).
Минимално изискване:
Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на
качеството, съгласно стандарта БДC EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват:
пpoизвoдcтвo и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират
както следва:
При подаване нa оферта участниците попълват cъoтвeтнoтo none oт образеца нa
Декларацията no чл. 192, an. 3 ЗОП - Приложение № 1 към oбявaтa.
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Документи, доказващи съответствието на участника с поставения критерий за
подбор:
Поставеното изискване cc доказва със заверено „вярно с оригинала" копие на валидек
сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със
стандарта БДC EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват: производство и/или доставка
на стоки, включени в предмета на обществената поръчка.
Важно укпзание!
Възложителят може да изисква от участниците no всяко време да представят всички или част от
документите, чрез които се доказва горната информация, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на поръчката.
Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за
подбор no представените в приложението към настоящата обява образци. Документите cc
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Документите ue cc представят, когато обстоятелствата в тях са достьпни чрез публичен
безплатен регистьр или информацията или достьпът до нея cc предоставя от компетентния
орган на възложителя no служебен път.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[..] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[..] 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 нa разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, калкото пъти е необходимо)
Име: [

]

Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: 30. 09.2019 г.

Час: 17.00

Срок на валидност на офертите:
Дата: 30.11.2019 г.

Час: 17.00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 11.10.2019 г., 13.30 часа
Място на отваряне на офертите:
B сградата на Съдебната палата, бул. Витоша № 2, ет. 2, зала 75
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