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BG-София 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, ул."Уилям 

Гладстон" № 67, За: Галина Симеонова Симеонова, България 1000, София, Тел.: 02 

9406251, E-mail: gsimeonova@pudoos.bg, Факс: 02 9804131 

Място/места за контакт: гр.София, ул."Триадица" № 4 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pudoos.bg. 

Адрес на профила на купувача: www.pudoos.bg. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Доставки 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

Изпълнителят на поръчката следва по заявка на Възложителя да доставя канцеларски 

материали, офис оборудване, консумативи, санитарни, хигиенни материали и 

дезинфектанти. Количеството и видът на стоката за отделните доставки се определя 

периодично, въз основа на писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в зависимост от 

неговите потребности. Възложителят по никакъв начин не е обвързан с прогнозните 

количества стоки, посочени в документацията на поръчката. Възложителят няма 

задължение да достигне потреблението съобразно прогнозната стойност на поръчката и 

има право, в съответствие с конкретната необходимост , да извършва заявки на стоки по 

вид и количество, които да са в съответствие с реалната му потребност. Всички заявки ще 

бъдат съгласно оферираните от участника единични цени в ценовата оферта, която е 

постоянна за целия срок на договора. За Изпълнител на поръчката ще бъде избран 

участникът, който предложи най-ниска обща цена за доставка на материалите съобразно 

прогнозното количество за срок от 3 (три) години. 
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КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

30192000, 30197000, 30125100, 30197600, 33700000, 39800000 

Описание:  

Принадлежности за офиса  

Дребно офис оборудване  

Касети с тонер  

Третирана хартия и картон  

Продукти за лични грижи  

Почистващи и полиращи продукти  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

До достигане на посочената по-долу прогнозна стойност, която е без ДДС. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

54250 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

София 

 

NUTS: 

BG411 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Периодични доставки на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи, 

санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти с добро качество, съгласно условията и 

сроковете определени от Възложителя. Количеството и вида на материалите предмет на 

настоящата поръчка са подробно описани в документацията за участие в поръчката, 

публикувана на страницата на предприятието - www.pudoos.bg Прогнозната стойност на 

поръчката е без ДДС. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 



Най-ниска цена 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

17/07/2012 17:30 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Изискуемите документи за участие са: 1: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 2. ПРОЕКТ 

НА ДОГОВОР 3. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ – КСС1, КСС2 

И КСС3 4. ОБРАЗЕЦ – АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 5. ОБРАЗЕЦ – Д Е К Л А Р А 

Ц И Я за отсъствие на обстоятелствата посочени в чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т.3 и ал. 5, т.2 

от ЗОП 6. ОБРАЗЕЦ - Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 1,т.1 и ал. 5,т.1 от ЗОП 7. 

ОБРАЗЕЦ - Д Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие за участие като подизпълнител 8. ОБРАЗЕЦ 

- Д Е К Л А Р А Ц И Я за участието на подизпълнители 9. ОБРАЗЕЦ - Д Е К Л А Р А Ц И 

Я за запознаване и приемане условията на поръчката 10. ОБРАЗЕЦ - ГАРАНЦИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ - в размер на 3% от стойността на поръчката ( банкова гаранция или 

парична сума) Моля изпращайте Вашите оферти на адрес: гр. София, ул."Триадица" № 4 в 

запечатан непрозрачен плик. Върху плика с офертата следва да са отбелязани предмета на 

поръчката, името на учасника и адрес за коренспонденция. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

17/07/2012  
 


