
партида: 00145 пуБ.'1и!!нА покАнА (версия 4)

АгЁнция по оБщЁствЁни поРъчки
1000 €офия, ул' леге 4

факс: 940 7078
е-па!!: гор@аор.ь9 , е-гор@аоо.ь9
интернет адрес: ьшр://шшш.аор.ьо

|1уБли!{нА покАнА
дшловоднА инФоРмАция
.(еловодна информация
|{артида на възложителя: 00145
|1оделение: 1|[ на нои - |[левен
14зходящ номер: |006-|4-з#4 от дата |8109120|5
1{оментар на възло)кителя:

РАздшл |: ББ3]1Фжитш,л
[.1) Ёаименование. адпеси и място/места за контакт:
Бъзло>кител
Ёационален оситурителен и11ститут. чрез 1|1 на нои _ []левен
Адрес
пл. 71ван }4индиликов 8ш9

|рад 
.{

11'певен !,

|[ощенски код
5800

€трана
Република
България

Р1яото/места за контакт
]|1 на нои _ |]левен

1елефон
о64 884490; 064 8в44'77

)1ице за контакт (мо:ке и повече от едно лице)
!,ристофор йорданов, |1оля |1еткова
Б-гпа11

р1етеп@пзз|.59
Факс
о64 884440

йнтернет адрес|и (когато е прилолсимо)
Адрес на възло)кителя:
шшш. по! .59
Адрес на профил на купувача(или друг интернет адрео' на който е губликувана
поканата):
}:[[рэ : / / [еп6егз _рш51 !с . п5 5 т .ьч / ср / р:-л / 2о1 4 / Ротпз / ъооъ9 г? о1 ? 8 0 %

о0 ?вв% о1 % в 4 % п0 %вв % о0 %вв?2 0 ъо0 %връо0 %в0 ъ2о%оо%вА% п1 % 8 з ъ о0%вг% о1 ъ

8 3 ? о0 %в2%о0%в0 % р1 % в 7 ? о0 %80 /0осве[}:опера9е . азрх ?
7|:791 &го1оегс11!:0х0 720о5200о 42з 6 9 4 г8 4 ггвос4в9 1 4 8ссвв2т'941 с4в0о
о 6т 2 6с 5 9А6 6 г 4 6 4 4^2^25 5 1 4АБ 9 с 7 гг 9 &| 1 5 !: 1 7 8 4 аББ3 - 2 в'7 7 _ 4сб 5 _ а { 5 0_
1 4 00б1с500а7 &коо[го]_ ёет:%2т[р%2Рр1п?2 т2о14%2т\4%2о20 1 5ъ2 п1 0 1 5%

2о\4%2оз з &кес5 гс:%2т[р%2Рр1п%2Р2о\4%2т\4ъ2о2о15ъ2о1 0 1 5 % 2 о1 4ъ2|зз
шР

Фбект на поръчката
!€троителство ![оотавки !]/слуги
(ратко описание
11редмет на поръчката _ '',[оставка на офис обзавеждане за нуждите
на 1|! на ЁФ71 _ |1левен'', индивидуализирани по видове,
характеристики и количества в 1ехническите спецификации.
Фбект на поръчката - доставка на стоки по смисъла на нл. 3, ал.

унп: аь71ьааа-84б -4[2'4-97 1з-ьь9ась|с446с



парпда: 00145 пуБл}тчнА покАнА (версш 4)

г !. 1 от 3акона за обществените поръчки (зоп) - ,,,!оставка на
офис обзавеждане за нухдите на 1|! на нои _ |]левен''.
71зточник на финансиране _ бюдхетът на ЁФ71 .

,[окуш:ентацията за участие е безплатна и 8ъзложителят оситурява
пълен електронен достъп до нея на интернет адрес _ шшш.по]-.59 в
рубриката ,,|{рофил на купув ача" . Фбменът на информация може да се
извърши по пощата, по факс или чрез комбинация от тези средства.
Фбпц терминологичен речник (сРу)

Фсн. ппедмет

Фсн. код ,{оп. код (когато е прилоэкимо)

з91з0000

|!Р
|(оличество или обем ((огато е прило:кимо)
€ъгласно 1ехническите спецификации.
|[рогнозна стойност
(в цифри): 3зз3.00 Балута: Б6}.{

Р1ясто на извър[||ване
Ффис обзавеждането се доставя на адреса на Бъзлоясителя 1|[ на ЁФ14 - код \1-115:
|!левен, пл. ''!4ван йиндиликов''.]\! 8. всз14
14зпсквания за п3пълнение на поръчката
Фбществената поръчка ще се изпълни |гри следните условия2
1. €рок на изпълнение на поръчката _ до 20 (двадесет) календарни
Б|1А, счифано от датата на подписване на договора за изпълнение
на порънката.
2. Ёачин на изпълнение на обществената поръчка:
- офис обзавехдането трябва да бъде фабривно ново' неразпечатано
и опаковано по подходящ начин;
_ доставката на офис обзавеждането и монтаха следва да се
извърши с транспорт и за с1у1етка на |/|злълнителя без риск от
увреждането му;
- доставката на офис обзавехдането се осъществява в ра1иките на
работното време на 8ъзложителя _ от 8.00 часа до 17.00 часа,
като вре\4ето, в което ще бъде изпълнена доставката, следва да се
сътласува предварително с 3ъзложителя;
- за приетото офис обзавеждане се изготвя и подписва двустранен
приемателно_предавателен протокол ;_ лри установени разлики във вида' количеството и качеството на
доставеното офис обзавеждане, Азпълнителят под\4еня или
отстранява дефектите за своя сметка в срок от 7 (седепд) работни
дни;_ гаранционъ{ият срок на доставеното офис обзавеждане е не по_
малко от 24 (двадесет и че!ири) месеца, считано от датата на
подписване на приемателно_предавателния протокол за прие1иането
му.

|(ритерпй 3а възлагане
8най-ниска цена !икономичеоки най-изгодна оферта

|1оказатели за оценка на офертите

€рок за получаване на офертите
Аата: 07 | |0 |20| 5 лд| мм| гттг 9ао: 16:30

унп: 6ь71ь0а6-84б -4о'4-97 1э-ьа9аоь1'фа6с



|!артида: 00!45 п!ъличнА покАнА (версия 4)

!,вропейскофинансиране Аа ! Ёе 8
,(опълнителна информация
,{опълнителна информацияи документи' свързани с поръчката' могат да бъдат пощд{ени
на посочения интернет адрес или друго:
Ффертата и лриложенията към нея се изготвят по представените в
документацията образци. Ффертата задължително съдържа:
1. |[редставяне на участника _ образец ш 1 (в оригинал) .

2. Ёотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оритинал), котато офертата (или някой документ от нея) не е
подписана от управляъащия и представляващ участника съгласно
актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов
представител. [[ълномощното следва да съдържа всичку\ данни на
лицата (упълномощен и упълношсощител) , както и изрич\1о изявление,
че упълно},'1ощеното лице има право да подпише офертата (съответен
документ, съдърхащ се в нея) и/или да представлява участника в
обществената поръчка.
з. ,[окумент за ретистрация или |динен идентификационен код
(вик), сътласно чл. 23 от закона за търтовския ретистър, (копие,
заверено вярно с оригинала) когато участникът е юридическо лице.
9уждестранните юридически лица прилагат еквивалентна
идентиФицираща информация в съответствие със законодателството
на държавата, в която са установени.
4. 1ехническо предлохение за изпълнение на поръчката _ Фбразец [о

5 (в оритинал)
5. [енов51 предложение _ Фбразещ 1т1о 4 (в оригинал) .

6. в слунай, че участникът ще използва подизпълнители' то
подизпълнителят трябва да представи !екларация - Фбразец ш з (в
оритинал) , че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката.
3абележка: 8 слунай' че участникът няма да използва ресурсите на
подизпълнител, декларацията не се попълва и не се прилага.
1 . |!ри унастници обединения - .{екларация от членовете на
обединението _ Фбразец ш 2 (в оритинал). |!ри унастници
о6единения, които не са юридически ]1ица, декларацията се
представя за всяко юридическо лице, включено в състава на
обединението.
3абележка: 1(огато участникът не е обединение, декларацията не се
попълва и не се прилага.
Ффертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника
лично или от упълно1иощен от него представител 

' 
или по пощата с

препоръчано писш4о с обратна разписка | или чрез куриерска служба.
8ърху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон
и по въз1иожност факс и електронен адрес.
8ърху плика се посочва:
|1олунател: 1ериториално поделение на нои _ |]левен, гР. |]левен
5в00, пл. ,,Аван \индиликов" 1([: 8, етах< 7, офис 15.
3а унастие в обществена поръчка по реда на глава осма ''а" във
връзка с чл. \4, ал. 4 от 3акона за обществените поръчки с
предмет: ,,,{оставка на офис обзавехдане за нухдите на ! |[ на ЁФй _

|[левен''.
8ърху плика не се поставят никакви други обозначе|1ия и не се
полагат лодлиси и фирпсени печати.

3сички докуу[енти се подписват от лицата, представляващи
участника или от изрично упълномощени с нотариално заверено
пълномощно лица. 8 тези случаи към офертата се прилата
пълномощното в оригинал. 1(опията от документи се заверяват с

]лЁ|1: 6Б71Б6а6-84б-424_971з_ьа9ась1 с4а6о

г



паргида:0о145

утвъРдиц у) А
|алина !имитрфБа (-

!иректор на 1[1на Ё
}пълномощена със

лице по чл. 8'ал.2
-от 27.0\.2015 г. на }правителя на

ттуБ,1ичнА покАнА (версш 4)

от 3Ф|1_
нои.

,,вярно с оригинала" | подпис на представляващия и печат на
участника. неподписани и/или незаверени доку1у1енти не се считат
за част от офертата на участника.

|1ри приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният
номер, датата и часът на получаване, и посочените данни се
записват във входящ ретистър. Ёа унастника се издава доку1цент за
приемане на офертата. Фферти, които са представени след изтичане
на крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан
плик, не се прие1у1ат и не се разглеждат.
Ффертите на участниците ще се приемат в деловодството на 1|{ на

нои - |1левенл [},1 . ,,!Аван миндиликов" Р 8, етаж 7, офис 75
всеки работен ден от 03.00 до \2.о0 ч. и от 1з.00 до 16.30 ч. до
датата и часа' посочени в публинната покана.
!ата, час и място на отваряне на офертите - @фертите ще се
разгледат на 08.10.2015 т. от 09:30 ч., в административната
страда на 1|{ на !{Ф}1 - |1левенл |:},1 . ,,[Ават7 }{индиликов" [: 8, ет. '],
офис 1 4. Фтварянето на офертите ще се извърши съгласно условията
на чл. 63, ал. 3 от 3Ф|[ .

}словията и размера на гаранцията за изпълнение на дотовора са
посочени в т. 1.7о.2. от }казанието за участие в обществената
поръчка, което е неразделна част от доку1ч1ентацията.

€рок па ва.,!пдност на публинната покана (вклпопптетпно)
: 01 | \0/20|5 дд/мм/гггг


