Партида: 00477

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00477
Поделение: ________
Изходящ номер: 12-00-311 от дата 10/12/2012
Коментар на възложителя:
„Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за
нуждите на община Брусарци”, по две обособени позиции, както
следва:
1. ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали и формуляри”;
2. ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и зареждане на консумативи за
печатащи, копирни устройства и периферия”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Брусарци
Адрес
ул. "Г. Димитров" № 85
Град
Пощенски код
Страна
Брусарци
3680
РБългария
Място/места за контакт
Телефон
Цветелина Бориславова Георгиева 09783 2211
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Цветелина Бориславова Георгиева
E-mail
Факс
brusartsi_adm@abv.bg
09783 2911
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.brusartsi.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://brusartsi.com/section-70-profil_na_kupuvacha.html

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за
нуждите на община Брусарци”, по две обособени позиции, както
следва:
1. ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали и формуляри”;
2. ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и зареждане на консумативи за
печатащи, копирни устройства и периферия”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
УНП: 49d8aabb-ad11-42e5-a7ac-97a9fbe9ef5f

Осн. код
30192000

Доп. код (когато е приложимо)
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30193000
22800000
30197000
30197630
30125100
30125110
30125120

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали
и формуляри” – до 14 000 лв. (четиринадесет хиляди лева) без
ДДС;
2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и зареждане на
консумативи за печатащи, копирни устройства и периферия” – до 6
000 лв. (шест хиляди лева) без ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 20000 Валута: BGN
Място на извършване
Община Брусарци

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. В процедурата могат да участват български и чуждестранни
юридически и физически лица или техни обединения. Когато
участникът е обединение, изискванията на Възложителя се прилагат
към обединението в цялост, а не към всеки от партньорите в него.
2. Участникът трябва да има опит при изпълнението на доставки,
сходни с предмета на поръчката, за което представя минимум три
референции за изпълнени договори за последните 3 /три/ години,
със сходен предмет – доставка на канцеларски материали и/или
консумативи.
3. При сключване на договор, определеният за изпълнител кандидат
представя документи, издадени от компетентен орган, за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1
и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 5 от ЗОП.
4. Доставките на канцеларските материали и/или консумативи (в
зависимост от позицията) ще се осъществяват чрез предварителни
заявки (по факс, телефон, e-mail и др.) от страна на
Възложителя. Доставките се извършват с транспорт и за сметка на
Изпълнителя, франко склада на Възложителя. Отделните доставки се
осъществяват в рамките на работното време на Възложителя – 08.30
часа – 17.00 часа.
5. Когато се констатират недостатъци (рекламации) на доставените
материалите, предмет на настоящата обществена поръчка чрез
публична покана с предмет: „Периодична доставка на канцеларски
материали и консумативи за нуждите на община Брусарци”, по две
обособени позиции, както следва:
1. ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали и формуляри”;
2. ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и зареждане на консумативи за
печатащи, копирни устройства и периферия”, са съществени,
Изпълнителят следва да достави качествена стока в срок до
3 /три/ работни дни за собствена сметка.
6.Когато заявените от общинската администрация стоки са
необходими за дейности по проект на Оперативни програми,

УНП: 49d8aabb-ad11-42e5-a7ac-97a9fbe9ef5f
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Изпълнителят е длъжен да впише във фактурата номера на договора
за безвъзмездна финансова помощ, съгласно указанията на
заявителя.
7.Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца.
8.Срок и периодичност на доставките – Изпълнителят е длъжен да
доставя заявените стоки в срок не по-късно от 5 (пет) календарни
дни след подаване на конкретната заявка.
9.Място на изпълнение - складовете на съответните детски
заведения, училища и общинска администрация на територията на
Община Брусарци, както следва:
9.1. Община Брусарци:
- Общинска администрация, с адрес: гр. Брусарци, ул. „Г.
Димитров” № 85;
9.2. Детски градини: на територията на Община Брусарци:
- ОДЗ ”Синчец”, с адрес: гр. Брусарци, ул. ”Стадиона” № 4
- ЦДГ ”Мечо пух”, с адрес: общ. Брусарци, с. Крива бара, ул. “Д.
Благоев” № 2
- ЦДГ ”Детелина”, с адрес: общ. Брусарци, с. Василовци, ул. “Г.
Димитров” № 1
9.3. Училища: на територията на Община Брусарци
- СОУ ”Христо Ботев”, с адрес: гр. Брусарци, ул. ”Иван Бобанов”
№ 19А
- ОУ ”П. К. Яворов”, с адрес: общ. Брусарци, с. Крива бара, ул.
“Д. Благоев” № 3
- ОУ ”П. Славейков”, с адрес: общ. Брусарци, с. Василовци, ул.
“Г. Димитров” №1
* При наложила се промяна в адреса на доставките Възложителят ще
уведоми своевременно Изпълнителя.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 19/12/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 11:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 18/12/2012 дд/мм/гггг

УНП: 49d8aabb-ad11-42e5-a7ac-97a9fbe9ef5f
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