
Партида: 00332 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

АОП 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

e-mail: гор(ааор.Ьа, е-гор(а)аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.ba 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00332 
Поделение: Община Кричим 
Изходящ номер: 29-00-233 от дата 14/11/2012 
Коментар на възложителя: 
„Доставка на канцеларски материали, хартия и хартиени продукти и 
консумативи за офис техника във връзка със сключен Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021 по проект 
„Специални в образователните потребности, еднакви в обществото", 
финансиран изцяло или частично със средства от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 
„Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални 
образователни потребности" на Оперативна програма „Развитие на 
човещките ресурси", бенефициент Община Кричим" 

РАЗДЕЛ I; В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Община Кричим 
Адрес 
площад "Обединение" № 3 
Град Пощенски код Страна 
Кричим 4220 Република 

България 
Място/места за контакт Телефон 
Община Кричим 03145 2098 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Елена Стойчева 
E-mail Факс 
kmet_krichim@abv.bg 03145 2351 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
www.krichim.bg 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
www.krichim.bg 

РАЗДЕЛ И 

Обект на поръчката 
• Строителство [^Доставки • У с л у г и 

Кратко описание 
„Доставка на канцеларски материали, хартия и хартиени продукти и 
консумативи за офис техника във връзка със сключен Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021 по проект 
„Специални в образователните потребности, еднакви в обществото", 
финансиран изцяло или частично със средства от Европейския 

УНП: 687с8е26-3360-43е9-9ес6-аЗс27Ь74а230 1 

http://www.aop.ba
mailto:kmet_krichim@abv.bg
http://www.krichim.bg
http://www.krichim.bg


Партида: 00332 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

С Ъ Ю З чрез Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 
„Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални 
образователни потребности" на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси", бенефициент Община Кричим" 
Общ терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Дон. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 39263000 АВ18, UBQ5 

РАЗДЕЛ III 

Количество или обем 
КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ХАРТИЯ И ХАРТИЕНИ ПРОДУКТИ 
КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА 
подробно описани в техническите спецификации 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 4466.43 Валута: B G N 
Място на извършване 
гр.Кричим, пл. "Обединение" № 3 код NUTS: 

BG421 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
I . Изисквания към участниците: 
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - Не по-късно от 20 /двадесет/ 
работни дни, считано от датата на двустранното подписване на 
договора. 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ - Не по-кратък от 12 0 (сто и 
двадесет) дни от крайния срок за получаване на офертите. 
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА - Плащането се 
извърщва по банков път по посочена от изпълнителя банкова сметка 
в срок не по-малък от 30 (тридесет) дни след доставяне на 
материалите обект на поръчката, подписване и връчването на 
фактурата и приемо-предавателния протокол за доставката. 
• Участниците следва да представят мостри в един екземпляр на 
посочените в Техническата спецификация артикули (представянето 
на мострите е условие за допустимост). 
• Квалификационни изисквания към кандидатите: Копие от документа 
за регистрация или единен идентификационен код - за българско 
юридическо лице или едноличен търговец, документ за регистрация 
на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, 
а когато участникът е физическо лице - копие от документ за 
самоличност. 
I I . При подписване на договора Изпълнителят следва да представи 
документи,издадени от компетентен орган за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1 и ал.5 от ЗОП. 

Критерий за възлагане 
• най-ниска цена ^икономически най-изгодна оферта 

Показатели за оценка на офертите 
1. Предложен срок за изпълнение на доставка след сключване на 
договора - максимална оценка - 20 точки 
2. Предложен срок за отложено плащане на доставката - максимална 
оценка 30 точки 
3. Предложен срок за подмяна на артикули с отклонение в 
качеството - максимална оценка - 10 точки 
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4. Предложена цена като обща стойност за доставката в лева с ДДС 
- максимална оценка - 40 точки 
Срок за получаване на офертите 
Дата: 28/11/2012 дд/мм/гггг Час: 17:00 

Европейско финансиране Да ^ Не D 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
www.krichim.bg 

РАЗДЕЛ IV 
Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 28/11/2012 дд/мм/гггг 

л . 
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