
BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Президент на Република България, бул. Дондуков №2, За: Веска Гладченко; Радослава
Мончева,  Република  България  1123,  София,  Тел.:  02  9239183;  02  9239146,  E-mail:
Gladchenko@president.bg, Факс: 02 9804484
Място/места за контакт: отдел Стопански; дирекция Правна
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.president.bg.
Адрес  на  профила  на  купувача:  http://president.bg/cat165/738/publichna-pokana-
kancelarski-materiali.html.

Доставки

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Администрацията на президента

30190000
Описание:
Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

Доставките ще се извършват въз основа на периодични заявки на възложителя.

66000 BGN

гр.София, бул. "Дондуков" № 2

BG411

Изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в документацията, публикувана
на адреса на профила на купувача. Канцеларските материали се доставят съгласно
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

спецификация, приложена в документацията, а при необходимост - и други извън
спецификацията. Срок на договора - две години. 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.

Най-ниска цена

Оценката на единичната цена на всеки артикул от оценяваната оферта се определя като
съотношение между най-ниската предложена цена за съответния артикул от всички
оценявани оферти и предложената цена за същия артикул от оценяваната оферта,
умножено с коефициент на относителна тежест, посочен в документацията. Общата
оценка се определя като сбор от оценките за всеки артикул.

28/05/2015 17:30

НЕ

Всички изисквания и условия за участие в избора на изпълнител са посочени в
документацията, публикувана на адреса на профила на купувача. Офертата да отговаря
на условията на чл.101а от ЗОП и да съдържа срок на варидност не по-малко от 90
календарни дни. Оферти, подадени по пощата или чрез куриер, следва да бъдат получени
до изтичане на крайния срок. Офертите ще бъдат отворени в 11,00 часа на следващия
работен ден след изтичане на срока за получаване на офертите в сградата на
Администрацията на президента, гр. София, бул. Дондуков 2.
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