Партида: 00940

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: 00940
Поделение: ________
Изходящ номер: 12-00-114 от дата 16/10/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия
Адрес
ул. "Леге" № 2-4
Град
Пощенски код
Страна
София
1000
България
Място/места за контакт
Телефон
гр. София, ул. Леге № 2-4
02 9407940
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Росица Толева
E-mail
Факс
r.toleva@sme.government.bg
02 9407993
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.sme.government.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.sme.government.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
"Доставка на канцеларски материали и консумативи за копирна
техника за нуждите на ИАНМСП" с три обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали
Обособена позиция № 2 - Доставка на капирна хартия
Обособена позиция № 3 - Доставка на тонер касети
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
30192000
Осн. предмет
Доп. предмети

УНП: 20a15fbb-8fd0-4505-992c-bfe1d2327ab0

Доп. код (когато е приложимо)

30197630
30125100
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Прогнозна стойност
(в цифри): 53000 Валута: BGN
Място на извършване
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия, гр. София

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертите за участие следва да съдържат:
1. Данни за лицето, което прави предложението (Административни
сведения - по образец).
2. Техническо предложение, изготвено съобразно утвърден образец
на Възложителя подписано на всяка страница от представляващия
участника и подпечатано с печата на участника.
3. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 90 дни срокът на валидност на офертите е времето, през което
участниците са обвързани с условията на представените от тях
оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да
удължат срока на валидност на офертите си до момента на
сключване на договора за обществена поръчка.
4. При условие, че ще бъдат ползвани подизпълнител/и се посочват
подизпълнителя/те и дела на участието им в поръчката.
5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – утвърден
образец, който се подава в отделен малък запечатан непрозрачен
плик с надпис „Предлагана цена по обособена позиция №.....”,
подписано от представляващия участника и подпечатано с печата на
участника. В случай, че се подава оферта за повече от една
обособена позиция Ценовото предложение за всяка обособена
позиция се поставя в отделен, малък запечатан непрозрачен плик.
6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал) – представя се, в случай че офертата (или някой
документ от нея) е подписана от упълномощен представител на
участника. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата
(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да
представлява участника в поръчката.
Всички документи се представят на български език. Документите,
представени във вид на фотокопия, следва да бъдат заверени с
гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия
участника.
Пликът с надпис „Предлагана цена” се поставя в плика, в който е
поставена офертата.
Оферти подадени в незапечатан плик, плик с нарушена цялост или
след обявения срок незабавно ще бъдат връщани.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Финансова оценка - 60 % тежест
2. Техническа оценка - 40 % тежест
Срок за получаване на офертите
Дата: 30/10/2013 дд/мм/гггг
УНП: 20a15fbb-8fd0-4505-992c-bfe1d2327ab0

Час: 17:00
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Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертите се представят от участника или от упълномощен негов
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. При приемане на офертата върху плика се отбелязват
поредния номер, датата и часът на получаването и посочените
данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя
се издава входящ номер.
Оферти подадени в незапечатан плик, плик с нарушена цялост или
след обявения срок незабавно ще бъдат връщани.
Всички образци могат да бъдат изтеглени на следния електронен
адрес: www.sme.government.bg

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 30/10/2013 дд/мм/гггг

УНП: 20a15fbb-8fd0-4505-992c-bfe1d2327ab0
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