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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00055
Поделение: ________
Изходящ номер: 3381 от дата 11/06/2015
Коментар на възложителя:
9042709

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси
Адрес
ул. Московска № 3
Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
Дирекция Обществени поръчки, 
продажби и информационно 
осигуряване, отдел Маркетинг, 
обществени поръчки и продажби

02 9210259

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Радослав Божков
E-mail Факс
rezerv@statereserve.bg 02 9877977
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.statereserve.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-
pokani/pp26-2015-dostavka-na-kanczelarski-materiali-za-nuzhdite-
na-dadrzhaven-rezerv-i-voennovrem/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
„Доставка на офис консумативи, канцеларски материали, офис 
техника и оборудване за нуждите на Държавна агенция „Държавен 
резерв и военновременни запаси”. 

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 30192000
Доп. предмети 30125100

30191100
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42964000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Съобразно нуждите на възложителя и до достигане на сумата от 66 
000 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС.
Обществената поръчка е финансирана с бюджетни средства на ДА 
ДРВВЗ.
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000   Валута: BGN
Място на извършване
Централно управление на ДА ДРВВЗ, ТД "ДР" на ДА ДРВВЗ и ЦТБ с.  
Соколово

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертата, която участниците в обществената поръчка представят, 
следва да съдържа приложени:
1. Представяне на участника - посочване на единен 
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, 
за кореспонденция при провеждането на процедурата; копие от 
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице:
а) документите по чл. 56 ал. 1, т. 1, буквa "а" от ЗОП се 
представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението;
б) документите по чл. 56 ал. 1, т. 5, от ЗОП, които са изискани 
от възложителя се представят само за участниците, чрез които 
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
3. Документи, с които се доказва, че участник, който не е 
производител на стоките-предмет на обществената поръчка, има 
право да предлага стоки на производителя (оторизационни писма, 
дистрибуторски договори, заверена спецификация за съответната 
година или пълномощно за осъществяване на посредническа 
търговска дейност – в оригинал или заверено копие).
4. Оригинален документ за внесена гаранция за участие в 
обществената поръчка.
5. Доказателства за техническата възможност за изпълнение на 
поръчката по чл. 51, ал. 1, т. 1 и 3  от ЗОП - представят се по 
следния начин:
5.1. декларация, със списък на доставките, които са еднакви или 
сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 
последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата, включително стойностите, датите и получателите, заедно 
с доказателство за извършената доставка и услуга;
5.2. мостри на стоките, които ще се доставят, съгласно 
Приложение № 2 от настоящата документация; 
5.3. декларация – списък на производствените и/или търговските 
обекти на участника в населените места, в които ДА ДРВВЗ има 
териториални дирекции;
5.4. декларация – списък за наличие на техническо оборудване и 
транспортни средства за изпълнение на поръчката;
5.5. заверено копие от оторизационно писмо от производителя на 
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предлаганата от съответния участник марка и модел стока.
5.6. декларация, че доставената хартия отговаря на изискванията 
на EN 12281 – изисквания за копирна хартия за размножаване със 
сух тонер. 
5.7. участниците следва да представят заверени копия на валидни 
сертификати  ISO 9001:200х, ISO 14001:200х на производителя на 
предлаганата от съответния участник марка и модел хартия.
5.8. участниците следва да представят и следните документи, 
доказващи параметрите и качеството на предложената от тях 
рециклирана хартия:
 - документ, доказващ, че рециклираната хартия отговаря на 
критериите на екомаркировка  Blue Angel или Nordic Swan и/или 
еквивалентна екомаркировка /за рециклираната хартия/;
- оригинал или нотариално заверено копие от протокол от 
изпитване за съответните показатели на предлаганата рециклирана 
хартия, издаден от „Института по целулоза и хартия” АД, или от 
друга независима сертифицирана лаборатория.
5.9. Сертификат, удостоверяващ, че системата за управление на 
качеството на участника е в съответствие с БДС EN ISO 9001:20xx.
5.10. декларация или сертификат за произход на предлаганите 
стоки.
5.11. декларация от участника, че предлаганата от него хартия за 
срока на обществената поръчка, ще отговаря напълно на 
изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация 
(Приложение № 2).
5.12. заверено копие от оторизационно писмо от производителя на 
предлаганата от съответния участник марка и модел хартия.
6. Попълнена оферта – по образец, документацията за участие 
(Приложение № 4).
7. Ценово предложение, по образец като част от документацията за 
участие (Приложение № 5).

Останалите документи са посочени в раздел "Допълнителна 
информация"

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Критерий за оценка на постъпилите оферти за участие в настоящата 
процедура е „икономически най-изгодна оферта”, при следните 
показатели, формиращи комплексната оценка: 
-Предложена цена – относителна тежест 60%
-Качество – относителна тежест 20 %
-Процент отстъпка – относителна тежест 20%
Методиката за оценка на постъпилите оферти е представена в 
Приложение № 3 от документацията за участие към публичната 
покана.

Срок за получаване на офертите
Дата: 22/06/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
8. Подписан и/или подпечатан проект на договор – по образец, 
част от документацията за участие (Приложение № 6).
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9. Участникът следва да представи попълнено техническото 
предложение – Приложение № 7 от документацията за участие, в 
което изчерпателно да опише техническите параметри на 
предлаганите артикули, както и предлагания гаранционен срок, 
който не може да бъде по-малък от посочения в гаранционната 
карта на производителя. Предложените артикули следва да покриват 
минималните технически характеристики, заложени от Възложителя в 
техническата спецификация – Приложение № 2, неразделна част от 
документацията за участие.
10. Участникът представя декларация от подизпълнителите си 
(когато е приложимо) за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, 
ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, по образец на (Приложение № 9).
11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, 
попълнена по образец – Приложение № 10;
12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП, попълнена по 
образец (Приложение № 11);
13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по 
образец (Приложение № 12);
14. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП –
когато е приложима (Приложение № 13);
15. Други документи, по преценка на участниците;
16. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника.

Изискванията към участниците в обществената поръчка са подробно 
посочени в Приложение № 1 към Документацията за участие.

При сключване на договора за обществена поръчка с класираният на 
първо място участник, същият представя свидетелство за съдимост, 
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП и декларация, попълнена по образец – Приложение № 8, 
за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Публичната покана и цялата документация са публикувани в профила 
на купувача на горецитирания адрес и могат да бъдат изтеглени 
свободно и безплатно от всяко заинтересовано лице. Оферти се 
подават до 17:00ч. на 22.06.2015г. в деловодството на Централно 
управление на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни 
запаси" – гр. София, ул."Московска" № 3. Всяка оферта трябва да 
се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител, лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът 
следва да посочи предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес.
Отварянето на офертите се извършва на 23.06.2015 г. в 11:00ч., в 
административната сграда на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси”, гр. София, ул. „Московска” № 3, ет. 1, 
стая 102.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 22/06/2015 дд/мм/гггг
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