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„РОНОС” ООД

П О К А Н А

за представяне на оферта, съгласно договор за рамково споразумение/РС/ № СПОР- 

8/30.05.2017 г.( сключен между Централния орган за покупки -  Министерство на 

финансите и потенциалните изпълнители.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на земеделието, храните и горите на основание чл. 82, ал. 4 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/, рамково споразумение № СПОР-8/ЗО.05.2017 г., 

Ви каним да представите оферта във връзка с възлагане на обществена поръчка за 

доставка и сключване на договор при следните условия:

I. Предмет на доставката: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за 

копирни и печатащи устройства " обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери  

и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки".

II. Вид на процедурата: Провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на 

чл. 82, ал. 4 от ЗОП в изпълнение на рамково споразумение № СПОР-8/30.05.2017 г., 

сключен между Централния орган за покупки -  Министерство на финансите и 

потенциалните изпълнители.

III. Размер на гаранцията за добро изпълнение на договора: Гаранцията за 

добро изпълнение ще бъде в размер на 5 % от стойността на поръчката без ДДС.

IV. Прогнозна стойност на поръчката е 320 000 (триста и двадесет хиляди)лв. 

без ДДС или 384 000 (триста осемдесет и четири хиляди) лева с ДДС.



V. Срок и място за изпълнение на поръчката: Срокът на действие на договорът 

ще бъде до изтичане срока на сключеното рамково споразумение № СПОР-8/30.05.2017 г. 

или до изчерпване на стойността по сключения договор с възложителя.

Място за извършване на доставките:

Гр. София п.к. 1040

Бул. „Христо Ботев" № 55

Министерство на земеделието, храните и горите

VI. Изисквания към офертите:

1. Офертата, с приложимите документи се представя чрез уеб-базираната Система за 

електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: 

https://sevop.m infin.bg/, секция „Дейности": Мини-процедури с възложител Министерство 

на земеделието, храните и горите.

Документите в офертата се подписват с усъвършенстван електронен подпис по 

смисъла на чл. 13, ал. 2 от ЗЕДЕП, само от лица с представителни функции или 

упълномощени за това лица. Документите не се подписват отделно, когато лицето, което 

ги подписва и лицето, което подписва/подава офертата, съвпадат.

Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език.

2. Ако документи от офертата си потенциалният изпълнител подава на хартиен 

носител, оригинални декларации по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП или ЕЕДОП, същите се 

представят в запечатана опаковка преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти 

в сградата на МЗХ, „Приемна" -  Гише „Обществени поръчки". Върху опаковката се посочва 

наименованието на поръчката, наименованието на потенциалния участник, адреса на 

офериращия и на възложителя.

3. Потенциалният изпълнител представя изрично пълномощно, в случай че офертата 

е подписана от лице, което не е законов представител на потенциалния изпълнител.

VII. Изисквания за изпълнение на поръчката:

Съгласно техническата спецификация за позиция № 16 -  неразделна част от 

настоящата покана и изискванията на възложителя в настоящата процедура.

VIII. Срок за представяне на офертата за участие в процедурата:

1. Офертата се представя от участника в срок до 17:30 часа на ,У/7..г7..,4. г. чрез 

уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

2. Офертата следва да съдържаща следните документи:

a) Техническо предложение /Приложение № 26/;

b ) Ценово предложение -  /Приложение № 36/;

c) Образец на декларации от лице по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП /Приложения № 4/. 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които  

представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за

https://sevop.minfin.bg/


други лица, <които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на 

решения от тези органи . ;

3. Офертата се изготвя в съответствие с изискванията сключеното рамково 

споразумение № СПОР-8/30.05.2017 год. и изискванията на възложителя.

IX. Срок нг1 валидност на офертата:

Офертата следва да бъде валидна за срок най-малко 180 /сто и осемдесет/ 

календарни дни от крайния срок за получаването й.

X. Място, ден и час за провеждане на процедурата :

Фазите на електронното възлагане се определят от системните дати в менюто 

„График" на процедурата и са видими за всички участници.

XI. Критерий за оценка на офертите:

Офертите ще бъдат оценени по критерия „най-ниска цена". Цената на офертата е 

равна на сбора от единичните цени на конкретните артикули, умножени по техните

количества. Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на

първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена, а на последно място- 

участникът предложил най-висока.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация- (Приложение № 16);

2. Техническо предложение -  (Приложение № 26);

3. Ценово предложение -  (Приложение № 36);

4. Образец на декларации от лице по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложения № 4).

5. Проект на договор -(Приложение № 5);

Постъпилите оферти ще се визуализират на

Г

МИНИСТЪР:

РУМЕН ПОРОЖАМОВ

дм/пооп


