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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: 00125
Поделение: ________
Изходящ номер: ОП6 IX - 1 от дата 17/09/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Минно-геоложки университет 'Св. Иван Рилски'
Адрес
Студентски град, ул. 'Проф. Боян Каменов'
Град
Пощенски код
Страна
София
1700
Р България
Място/места за контакт
Телефон
Отдел 'ОПиТ'
02 8060219
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Иво Георгиев
E-mail
Факс
opit@mgu.bg
02 9624940
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mgu.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.mgu.bg/main.php?menu=1&submenu=115&id=35

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предмет на настоящата поръчка е комплексна доставка по
периодични заявки на копирна хартия, канцеларски материали и
консумативи за офис техника за нуждите на Минно-геоложки
университет „Св. Иван Рилски”, разделена на 3 (три)
самостоятелно обособени позиции, както следва:
- обособена позиция № 1 - Доставка на копирна хартия;
- обособена позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали;
- обособена позиция № 3 - Доставка на консумативи за офис
техника.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
УНП: 0030e918-d16e-441e-b8d4-1eacc6368ff5

Осн. код
30197642

Доп. код (когато е приложимо)
1
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30192000
30125100

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Обществената поръчка включва доставки по периодични заявки на
копирна хартия, канцеларски материали и консумативи за офис
техника по видове, посочени в Образци № 2-1, № 2-2, № 2-3 от
документация. Посочените в Образци № 2-1, № 2-2, № 2-3 видове
копирна хартия, канцеларски материали и консумативи за офис
техника не са окончателни. Възложителят има право да променя
посочените в Образци № 2-1, № 2-2, № 2-3 видове копирна хартия,
канцеларски материали и консумативи за офис техника съобразно
нуждите си, включително да се отказва от доставката на
определени стоки, както и да заявява нови стоки, които не са
включени в Образци № 2-1, № 2-2, № 2-3, но са в изпълнение на
обществената поръчка.
Прогнозна стойност
(в цифри): 45000.00 Валута: BGN
Място на извършване
Склад на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”: гр. София,
п.к. 1700, Студентски град, ул. "Проф. Боян Каменов"

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участниците следва да имат изпълнени минимум 3 (три) доставки
през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване
на офертата си, в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, с предмет еднакъв или
сходен с предмета на обособената позиция, за която участват.
*Забележка: Под сходен предмет на доставката се разбира
доставката на:
- копирна хартия – по обособена позиция № 1 – Доставка на
копирна хартия;
- канцеларски материали – по обособена позиция № 2 –
Доставка на канцеларски материали;
- консумативи за офис техника – по обособена позиция № 3 –
Доставка на консумативи за офис техника.
2. Участниците трябва да притежават система за управление на
качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или
еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата
сертификат с обхват, включващ предмета на обособената позиция,
за която участват.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 30/09/2015 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени

УНП: 0030e918-d16e-441e-b8d4-1eacc6368ff5
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на посочения интернет адрес или друго:
1. Отварянето на офертите ще се извърши на 01.10.2015 г. в 10:00
часа, в зала 69 в сградата на Ректората на МГУ „Св. Иван
Рилски”, адрес: гр. София, п. к. 1700, Студентски град, ул.
"Проф. Боян Каменов".
2. Офертите на участниците ще се оценяват и класират според
критерия „най-ниска цена", изчислена както следва:
- по обособена позиция № 1 - Доставка на копирна хартия:
Ц1 = (ЦГ1-1 х 0,90) + (ЦГ2-1 х 0,10), където:
- Ц1 – цена за обособена позиция № 1 - Доставка на копирна
хартия;
- ЦГ1-1 – сума от единичните цени на артикулите, попадащи в
„Група 1” на Образец 3-1;
- ЦГ2-1 – сума от единичните цени на артикулите, попадащи в
„Група 2” на Образец 3-1.
- по обособена позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали:
Ц2 = (ЦГ1-2 х 0,90) + (ЦГ2-2 х 0,10), където:
- Ц2 – цена за обособена позиция № 2 - Доставка на канцеларски
материали;
- ЦГ1-2 – сума от единичните цени на артикулите, попадащи в
„Група 1” на Образец 3-2;
- ЦГ2-2 – сума от единичните цени на артикулите, попадащи в
„Група 2” на Образец 3-2.
- по обособена позиция № 3 - Доставка на консумативи за офис
техника:
Ц3 = (ЦГ1-3 х 0,90) + (ЦГ2-3 х 0,10), където:
- Ц3 – цена за обособена позиция № 3 - Доставка на консумативи
за офис техника;
- ЦГ1-3 – сума от единичните цени на артикулите, попадащи в
„Група 1” на Образец 3-3;
- ЦГ2 – сума от единичните цени на артикулите, попадащи в „Група
2” на Образец 3-3.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 30/09/2015 дд/мм/гггг

УНП: 0030e918-d16e-441e-b8d4-1eacc6368ff5

3

