
Партида 01474 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

А 0 П 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

е-таН: гор(ааор.Ьд , е-гор(ааор.Ьд 
интернет адрес: Г|Н:р://уууууу.аор.Ьс| 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 01474 
Поделение: 
Изходящ номер: КИ-П-14-14474 от дата 05/11/2014 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия 
Адрес 
ул. "Врабча" №1 
Град Пощенски код Страна 
София 1000 Република 

България 
Място/места за контакт Телефон 

02 8004564 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Хубавинка Петкова 
Е-таП Факс 
1г . рег.коVа@сотс^о5 . Ьд 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
иии. сото!оз . Ьд 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
Ьг-Г-р : / / ш и . сотйоз . Ъд/ргог11-па-кириуаспа/оЬ5ПГ_е5г,уеп1-рогаспк1-
уа21адап1-сг1ге2-риЬ11сппа-рокапа -рО-20р 

РАЗДЕЛ II 

Обект на поръчката 
• Строителство Доставки 1 Услуги 

Кратко описание 
"Доставка на канцеларски материали, тонер касети и калъфи от РУС 
(джобове) за съхранение на картони в картотека за нуждите на 
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия"по 
обособени позиции: 
1.Обособена позиция № 1 - „Доставка на канцеларски материали и 
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Партида 01474 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

формуляри"; 
2. Обособена позиция № 2 - „Доставка на тонер касети"; 
3.Обособена позиция № 3 - „Доставка на калъфи от РУС (джобове) 
за съхранение на картони в картотека". 
Общ терминологичен речник (СРУ) 

Оси. предмет 
Оси. код 
30100000 

Дои. код (когато е приложимо) 

РАЗДЕЛ III 

Количество или обем (Когато е приложимо) 
Обща максимална стойност на поръчката - 41 500.00 (четиридесет и 
една хиляди и петстотин) лева без ДДС, източник на финансиране -
планирани бюджетни средства, по обособени позиции, както следва: 

1 по обособена позиция № 
триста) лева без ДДС; 
по обособена позиция № 2 
двеста) лева без ДДС; 
по обособена позиция № 3 
без ДДС; 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 41500 Валута: 

12 300.00 

17 200.00 

• 12 000.00 

дванадесет хиляди и 

.седемнадесет хиляди и 

.дванадесет хиляди) лева 

Място на извършване 
гр. София, ул. „Врабча" № 1. к о д Ш Т З : 

ВС411 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
За обособена позиция № 1: 1. Участникът да бъде представен 
съгласно изискванията на чл. 56, ал.1 т.1 от ЗОП .2. 
Предлаганите канцеларски материали и формуляри да отговарят на 
минималните изисквания на възложителя описани подробно в 
техническата спецификация.3. Канцеларските материали да са нови, 
не рециклирани. 4. Участникът да притежава техническа възможност 
за изпълнение на поръчката - да има изпълнени поне три договора 
с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка през 
последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата. 5. Участникът задължително да представи мостри за 
посочените артикули в техническата спецификация на възложителя. 
На всяка мостра да бъде отбелязан поредния номер от позицията в 
техническата спецификация. Участник се отстранява, ако неговото 
техническо предложение и представена мостра не съответства на 
изискванията на възложителя. Предоставените мостри се връщат на 
участниците след избора на изпълнител, а на избрания участник 
след приключване изпълнението на сключения договор. 6. Да се 
допуска увеличение на количествата на отделни артикули по ед. 
цена, предложена от участника в рамките на общата стойност на 
договора. 7. Доставките да се извършват в срок до 2 (два) 
работни дни, след заявка от страна на възложителя, на адрес гр. 
София, ул. „Врабча" № 1.8. Участникът представя само една оферта 
за всички артикули посочени в техническата спецификация. За 
обособена позиция № 2: 1. Участникът да бъде представен съгласно 
изискванията на чл. 56, ал.1 т.1 от ЗОП . 2. Предлаганите тонер 
касети да отговарят на минималните изисквания на възложителя 
описани подробно в техническата спецификация. 3.Предлаганите 
тонер касети да са нови, оригинални - произведени от 
производителя на съответната техника, да отговарят напълно на 
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Партида 01474 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

зададените партидни номера и съчетанието на цифри и букви в тях. 
4.Предлаганите тонер касети да не са рециклирани. 5.Към момента 
на доставка, заявените количества, да са най-малко с едногодишен 
срок на годност. 6.Участникът да притежава документ за произход 
и качество от производителя/вносителя на предлаганите тонер 
касети. 7.Участникът да притежава техническа възможност за 
изпълнение на поръчката - да има изпълнени поне три договора с 
предмет сходен с предмета на настоящата поръчка през последните 
три години, считано от датата на подаване на офертата. 8.Да се 
допуска увеличение на количествата на отделни артикули по ед. 
цена, предложена от участника в рамките на общата стойност на 
договора. 9.Доставките да се извършват в срок до 2 (два) работни 
дни, след заявка от страна на възложителя, на адрес гр. София, 
ул. „Врабча" № 1. 10.Участникът представя само една оферта за 
всички артикули посочени в техническата спецификация. 
За обособена позиция № 3 : 1. Участникът да бъде представен 
съгласно изискванията на чл. 56, ал.1 т.1 от ЗОП . 2.Калъфите от 
РУС (джобове) за съхранение на картони в картотека да отговарят 
на минималните изисквания на възложителя описани подробно в 
техническата спецификация. 3. Участникът да притежава техническа 
възможност за изпълнение на поръчката - да има изпълнен поне 
един договор с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка 
през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата. 4. Участникът задължително да представя мостра. 
Участник се отстранява, ако неговото техническо предложение и 
представената мостра не съответства на изискванията на 
възложителя. Предоставените мостри се връщат на участниците след 
избора на изпълнител, а на избрания участник след приключване 
изпълнението на сключения договор. 5. Доставките да се извършват 
в срок до 10 (десет) работни дни, след заявка от страна на 
възложителя, на адрес гр. София, ул. „Врабча" № 1. 
Критерий за възлагане 

най-ниска цена • икономически най-изгодна оферта 
Показатели за оценка на офертите 

Срок за получаване на офертите 
Дата: 14/11/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00 

Европейско финансиране Да • Не К 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
Указанията за участие и изискванията за изпълнение на поръчката 
са посочени в документацията за представяне на оферта, която 
може да бъде намерена на интернет адреса, посочен по-горе в 
настоящата покана с идентификационен № 20141105-ПП-01. 
Офертите ще се отворят на 17.11.2014 г. от 10:00 часа в 
сградата на КРДОПБГДСРСБНА, гр. София, ул. „Врабча" № 1. 
Отварянето на офертата е публично и на него могат присъстват 
участниците в обществената поръчка или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп да 
сградата на КРДОПБГДСРСБНА. 
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РАЗДЕЛ IV 
Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 14/11/2014 дд/мм/гггг 
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