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по овщвстввни поръчки

АГЕНЦИЯ

"Леге" 4
е-таН: аорфаорфв
интернет адрес: Штр://мчш.аор.ь3
1000 София, ул.

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 1204/05.06.2020 г.

Възложител: Софийска районна прокуратура, Лилия Евтимова Стратиева
Поделепие (когато е пршюжшю):

Партида в регистъра на обществените поръчки: 2538
Адрес: гр. София, бул. Ген. Михаил Скобелев На 23
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Лилия Евтимова Стратиева
Телефон: +359 29079290

Е-тай:

гр

зойашргььв;

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да

[х]

Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Г орепосочсното/ите място/места за контакт
[]

Друг адрес: (поля, посочете друг адрес):

Приемане на документи и оферти по електронен път:

[]

Да [х] Не

Обект на поръчката:
Услуга []
Доставка [х]
Строителство []
Предмет на поръчката: “ оставка на канцеларски материали, офис принаштежности
:: копирна хартия по специ(1)икацня за нуждите на Софийска районна прокуратура, по
три обособени позиции, както следва: Обособена позиция М 1 - Доставка на
канцеларски материал:: и офис принадлежности, Обособена позиция На 2 - Доставка на
копирна хартия, и Обособена позиция МеЗ - Доставка на кочани с квитанции, папки за
досиета, ролки за калкулатори, кламери и информационни материали по заявка на
възложителя“.

Кратко описание:

Доставките по трите обособени позиции ще са периодични (на не повече от три
месеца), съгласно заявки на Възложнтеля - подадени в електронен вид по е-поща
или на хартиен носител, факс/поща и ще се извършват с транспорт на Изпълнителя
до административната сграда на Възложителя. Обособена позиция Не 3 от
настоящата обществена поръчка е запазена за специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания, като артикулите са включени в списъка по чл. 12,
ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Място на извършване:
гр. София, бул. Ген. Михаил Скобелев Не 23
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69950.00 лв. (шестдесет и
девет хиляди деветстотин и петдесет) без ДДС
Обособени: познцнн (когато е припожшю):[Х] Да [] Не

Номер на обособена позиция:

1

наименование: Доставка на КЗПЦСЛЗРСКН материали и офис принадлежности
Прогнозна стойност:

(

в лв., без ДДС): 27000.00 лева ( двадесет и седем хиляди

лева без ДДС)
Номер на обособена позиция: 2

Наименование: Доставка на копирна хартия
Прогнозна стойност:

(

в лв., без ДДС): 25000.00 лева ( двадесет и пет хиляди лева

без ДДС)

Номер на обособена позиция: 3

Наименование: Доставка на кочани с квитанции, папки за досиета, ролки за калкулатори,
кламсрн и информационни материали по заявка на възложителя.

Прогнозна стойност:

( в

лв., без ДДС): 17950.00 лева

(

седемнадесет хиляди

деветстотин и петдесет лева без ДДС)
УСЛОВИЯ, на

които трябва да ОТГОВЗРЯТ участниците (КОЗСППО е

ПРИЛОЗ/СЦИО):

Участниците следва да представят оферта, изготвена при условията на Закона за
обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) настоящата
обява и техническото задание, публикувана в профила на купувача на интернет
страницата на възложителя, в т. ч.:

Изисквания за ЛНЧПОТО състояние:
Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗОП, участник за възлагане на
обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице или техните обединения, както и всяко друго образувание, което

има право да изпълнява доставка, съгласно законодателство на държавата,
установено.
Декларации по чл. 54, ал.

1,

т.1,2 и 7 от ЗОП;

Декларации по чл. 54, ал.

1,

т. 3-5 от ЗОП;

В КОЯТО

е

Декларация за съгласие на подизпълнител - когато е приложимо;
Декларация за участие на подизпълнител - когато е приложимо

правоспособност за упражняване на

професионална дейност:

няма

изискване

Технически и професионални способности:
Участникът трябва да е изпълнил минимум три доставки с предмет, идентичен
или сходен с тези на поръчката по съответната обособена позиция, по която участва, за
последните три години от датата на подаване на офертата.
За обособена позиция 1:
Под „дейност, е предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката“
следва да се разбира - участникът да е изпълнил минимум три доставки на следните
артикули:
Химикал: минимум 2000 /две хиляди/ броя;
Коректор: минимум 500 /петстотнн/ броя;
Маркер текст: минимум 500 /петстотин/ броя.
За обособена позиция 2:
Под „дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката“
следва да се разбира - участникът да е изпълнил минимум три доставки на копирна
хартия в обем поне на 1 000 пакета.
За обособена позиция 3:
Под „дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката“
следва да се разбира - участникът да е изпълнил минимум три доставки на следните
артикули:
Кубче за бюро: минимум 350 /триста и петдесет/ броя;
Папка с метална машинка: минимум 1000 /хиляда/ броя;
Участникът следва да представи доказателства, че са изпълнени (приключили)
доставките.
За доказване на това изискване се представя, съгласно чл. 64, ал.1 т.2 от ЗОП
списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, посочване на стойностите, датите и получателите, заедно е доказателство за
извършената доставка.
Участникът следва да разполага със съоръжения и техническо оборудване,
необходими за изпълнение на доставката. За доказване на това изискване се представя,
съгласно чл. 64, ал.1 т.9 от ЗОП справка - Приложение М94, относно ползваната от него
складова база и транспорт, на територията на град София.

Информация относно запазени поръчки: (когато е приложимо)
[Х] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социално интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение.

Поръчката е запазена и част от артикулите са включени в списъка по чл. 12, ал.
1, т. 1 от ЗОП, Възложнтелят е в Обособена позиция Ле 3 тези стоки, чиито
позиции са предназначени за изпълнение от спешталнзираии предприятия или
кооперации на хора с увреждания.
на поръчката
на защитени работни места.
[] ИЗПЪЛНЕНИСТО

С

ограничено

В

рамките на програми за създаване

Критерий за възлагане:
[]

[]

Оптимално съотношение качество/цена въз основана:
[]

Цена и качествени показатели

[]

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

[Х] Най-ниска цена

Срок за получаване на офертите:
Дата: 15.06.2020 2.

Час: 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата:15.08.2020 2.

Час: (чч:мм) 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 16.06.2020 г. Час: 10:00
Място на отваряне на офертите: гр. София, бул. Ген. Михаил Скобелев На 23

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 [] Не [Х]
Идентификация на

ПРОСКТЗ, КОГЗТО С

приложимо:

Друга информация (когато е приложимо):

срокът за изпълнение на обществената поръчка е:

Поръчката се изпълнява за срок от 12 месеца.

Дата на настоящата обява
Дата: 05. 0642020 г.
Възложптел: Софийска районна прокуратура

Трите имаш: Лилия

Стратиева

Длъжност: Съдебен администратор
и”

Запичено обстоятелстю
,

„

