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BG-София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Президент на Република България, бул. Дондуков № 2, За: Радослава Мончева,
Република България 1123, София, Тел.: 02 9239146, E-mail: RMoncheva@president.bg,
Факс: 02 9804484
Място/места за контакт: главен юрисконсулт
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.president.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.president.bg/cat7/Profil-na-kupuvacha/.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери за нуждите на Администрацията
на президента
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
30125100
Описание:
Касети с тонер
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Доставките ще се извършват въз основа на периодични заявки на възложителя.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
35000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр. София, бул. "Дондуков" № 2
NUTS:
BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставка на оригинални тонери за фотокопирна техника и принтери съгласно
спецификация, приложена в документацията. Под оригинални се разбира тонери и
тонер-касети, произведени в завод на производителя на съответната техника/марка
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фотокопирна машина или принтер. Срок на договора - 1 година. Срокът за изпълнение
на всяка заявка е до 24 часа за артикули, налични на склад и не по-късно от 72 часа за
неналични такива. При спешни поръчки срокът на доставка е в рамките на 2 часа.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Оценката на единичната цена на всеки модел тонер от оценяваната оферта се определя
като съотношение между най-ниската предложена цена за съответния модел тонер от
всички оценявани оферти и предложената цена за същия модел тонер от оценяваната
оферта, умножено с коефициент на относителна тежест, посочен в документацията.
Общата оценка се определя като сбор от оценките за всеки модел тонер.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
10/06/2014 17:30
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Всички изисквания и условия за участие в избора на изпълнител са посочени в
документацията, публикувана на адреса на профила на купувача.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
10/06/2014
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