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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

1000 София, ул. „Леге“ 4 
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

Номер на обявата: 02-10-286 (1)/ 17.07.2017 г. 
  
 

Възложител: Администрация на президента на Република България 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00990 
Адрес: гр. София, бул. Дондуков № 2 
Лице за контакт: Главен юрисконсулт 
Телефон: 02 9239 146; 02 9239 190 
E-mail: m.manolova@president.bg 
Лице за контакт: във връзка с техническата спецификация 
Телефон: 02 9239 169 
E-mail: r.hardalieva@president.bg 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 
[]Строителство 
[х] Доставки 
[]Услуги 
Предмет на поръчката: Доставка на канцеларски материали за нуждите на 
Администрацията на президента по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хартия 
и принадлежности за офиса“ и Обособена позиция № 2 „Класьори и аксесоари за архивиране“ 

Кратко описание: 
Доставката на канцеларски материали за нуждите на Администрацията на президента за 36 
(тридесет и шест) месеца е разделена на две обособени позиции, тъй като част от 
необходимите материали са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), утвърден с Решение № 591 от 18.07.2016 г. на Министерски 
съвет. При спазване на изискванията на ЗОП, за участие по Обособена позиция № 2 
„Класьори и аксесоари за архивиране“ са включени условия за нейното изпълнение от 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В случай, че има 
подадени оферти за тази обособена позиция както от лица, за които поръчката е запазена, така 
и от други лица, първо се разглеждат офертите на лицата, за които поръчката е запазена. 
Офертите на останалите участници по тази обособена позиция ще се разглеждат само, ако 
няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена. 
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Място на извършване: Сградата на Администрацията на президента в гр. София, бул. 
„Дондуков“ № 2. 
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 
Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на 
поръчката за целия срок на договора по двете обособени позиции е в размер на 70 000 
(седемдесет хиляди) лева без ДДС. 
 
Обособени позиции (когато е приложимо): [х]  Да []Не 

Номер на обособената позиция: [ 1 ] 
Наименование: Обособена позиция № 1 „Хартия и принадлежности за офиса“ 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): Максимален разполагаем финансов ресурс на 
Възложителя за изпълнение на предмета на поръчката за целия срок на договора по 
обособена позиция № 1 „Хартия и принадлежности за офиса“ е в размер на 43 000 
(четиридесет и три хиляди) лева без ДДС 
 
Номер на обособената позиция: [ 2 ] 
Наименование: Обособена позиция № 2 „Класьори и аксесоари за архивиране“ 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): Максимален разполагаем финансов ресурс на 
Възложителя за изпълнение на предмета на поръчката за целия срок на договора по 
обособена позиция № 2 „Класьори и аксесоари за архивиране” е в размер на 27 000 
(двадесет и седем хиляди) лева без ДДС 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, както и по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици. 

  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква. 

 

 Икономическо и финансово състояние: не се изисква. 

  
Технически и професионални способности: не се изисква. 
 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[х] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 
 
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 
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Критерий за възлагане: 
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[х] Най-ниска цена  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Показателите за оценка на офертите за участие и по двете обособени позиции са: 

Обозна-
чение 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА 
ОЦЕНКА 

Относителна 
тежест,  

/в проценти/ 
К1. Цена на канцеларски материали, съгласно Техническата 

спецификация  
70 % 

К2. Процент търговска отстъпка  30 % 
 
Точното разпределение на показателите и тяхната тежест за всяка обособена позиция са 
описани в документацията към обявата. 

 

Срок за получаване на офертите: 
Дата: 26.07.2017 г.                      Час: 17:30 ч. 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: 26.09.2017 г.                      Час: 17:30 ч. 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: 27.07.2017 г.                      Час: 10:30 ч. 
  
Място на отваряне на офертите: Администрация на президента, бул. „Дондуков“ № 2. 
  

Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  
европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
  

Друга информация (когато е приложимо): [……] 

 
Дата на настоящата обява 
Дата: 17.07.2017 г. 
 
Възложител                /П/ 
Трите имена: Димитър Желязков Стоянов                                                     
Длъжност: главен секретар на президента на Република България 

 


