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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: 00195

Поделение: ________

Изходящ номер: 12-00-100 от дата 07/04/2016

Коментар на възложителя:
Достъп до документацията е осигурен, чруз публикуването на 

поканата и документацията в профила на купувача, посочен по-

долу.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Айтос

Адрес
ул. Цар Освободител №3

Град Пощенски код Страна
Айтос 8500 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
0558 23572

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Ганка Генчева

E-mail Факс
aetos@infotel.bg 0558 22133

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.aytos.org

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Айтос и 

на второстепенните й разпоредители с бюджетни средства.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 30199000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Прогнозните количства канцеларски материали са посочени в 

приложение № 1 от документацията.

Прогнозна стойност

(в цифри): 27680   Валута: BGN

Място на извършване

община Айтос, ул."Цар Освободител" № 1, ОЦСЗУ и Дирекция  

"КОВЗС" на ул."Васил Левски" № 5

код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Доставката се осъществява, чрез периодични покупки на 

канцеларски материали.Разплащането се извършва месечно, по 

банков път след представяне на фактура в оригинал, придружена от 

отчет с обощена информация за доставените материали, за всеки 

отделен разпоредител с бюджетни средства. Кандидатите следва да 

докажат изискванията за качество на доставяната хартия с 

представянето на заверено копие от сертификатите от 

производителя, или протоколи от  лабораторни изследвания или 

еквивалент. Изисквания за качество:  Копирната хартия, формат А4 

и формат А3, бяла и цветна, да бъде подходяща за двустранно 

използване на мастилено-струйни и лазерни принтери, цифрови 

копирни машини, факс апарати, високоскоростни копирни машини и 

многофункционални устройства; да притежава гладка повърхност, 

висока якост и плътност; да бъде непрозрачна; да дава оптимални 

резултати при цветен печат; да бъде подходяща за големи печатни 

серии; да гарантира ниски нива на запрашеност; за бъде устойчива 

на светлина; да бъде произведена от 100% целулоза;  Опаковка на 

копирната хартия, формат А4 и формат А3, бяла и цветна: фабрично 

заводска оригинална опаковка от производителя по 5 пакета в 

кашон, всеки от тях да съдържа 500 листа.Размери на листа на 

копирната хартия, формат А4 и формат А3, бяла и цветна: 210mm х 

297mm за формат А4; 297 mm х 420 mm за формат А3. Минимални 

грамажи на принтерните хартии: за еднопластовите - 58г/м2; за 

двупластовите - 57 г/м2 за 1 пласт и 54г/м2 за втори пласт; за 

трипластовите - 57г/м2 за първи пласт; 51 г/м2 за втори пласт; 

53 г/м2 за трети пласт.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Показател 1 – “Предлагана цена (сбор от крайните цени на 

артикулите от Приложение №1 към ценовото предложение)” /K1/ - с 

максимален брой точки – 50 и относително тегло в комплексната 

оценка 50%. 2. Показател 2  - „Предлаган срок на доставка в 

часове” /K2/ - с максимален общ брой точки 30 и относителнo 

тегло в комплексната оценка 30%.Показател 3  - „Предлаган срок 

за реакция при рекламация в часове” /K3/ - с максимален общ брой 

точки 20 и относителнo тегло в комплексната оценка 20%. 

Срок за получаване на офертите

Дата: 19/04/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
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на посочения интернет адрес или друго:

Отварянето на офертите ще се извърши на 20.04.2016г от 09:00 

часа в малката заседателна зала на община Айтос, ул."Цар 

Освободител" № 3. Заседанието на комисията е публично и на него 

могат да присъстват участниците, техни упълномощени 

представители, средствата за масово осведомяване, както и 

юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 18/04/2016 дд/мм/гггг
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