
BG-София 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Министерство на туризма, ул. Съборна № 1, За: Красимира Карчева, Република 

България 1000, София, Тел.: 02 9046812, E-mail: k.karcheva@tourism.government.bg 

Място/места за контакт: отдел ПДОП 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tourism.government.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://profilnakupuvacha.com/1701. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Доставки 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

Доставка на канцеларски материали за Министерството на туризма с две обособени 

позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за 

Министерство на туризма"; Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски 

материали за Министерство на туризма ", запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП, 

съгласно технически спецификации -приложение към настоящата покана. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

30192000 

Описание: 

mailto:k.karcheva@tourism.government.bg
javascript:openURL('www.tourism.government.bg')
javascript:openURL('http://profilnakupuvacha.com/1701')


Принадлежности за офиса  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

съгласно техническата спесификация 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

57000 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

София 

 

NUTS: 

BG411 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Изискванията за изпълнение са посочени в Техническите спецификации, приложени 

към настоящата покана, като: 1.1. Участникът избран за изпълнител ще има за задача 

периодично – до три пъти месечно, а при необходимост – и допълнително, в 

зависимост от подадените от възложителя заявки, да изпълни съответните поръчки. 

Срокът за изпълнение на заявката за обикновена доставка е един работен ден, а за 

експресна доставка – 5 часа. Изпълнителят следва да прилага към всяка фактура за 

извършена доставка приемо-предавателен протокол за направената доставка и акт за 

изплащане на извършени доставки (по образец на възложителя). 1.2. Всички доставени 

материали да бъдат първо качество, да отговарят на всички нормативни изисквания за 

качество и безопасност при употреба; 1.3. Заявените материали да се доставят в 

подходящи за запазването им при транспортиране и съхранение в склад опаковки. 1.4. 

Възложителят има възможност за промяна на количества и видове материали в рамките 



на стойностите на договорите по всяка от обособените позиции. 1.5. Срокът на 

договорите за възлагане изпълнението на поръчката по всяка от обособените позиции е 

12 месеца от датата на неговото сключване или до достигане на сумата 15 000 лева без 

ДДС за Обособена позиция № 1 и 42 000 лева без ДДС за Обособена позиция № 2. 

Максимални стойности на договорите по двете обособени позиции: • обособена 

позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма" -

общата максимална стойност на предлаганите материали е до 15 000 лв. без ДДС; • 

обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Министерство на 

туризма ", запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП” - общата максимална стойност е 

до 42 000 лв. без ДДС. II. Изисквания към техническите възможности и квалификация 

на участниците: 1. Участникът да бъде сертифициран за внедрена система за качество 

по ISO 9001:2008 или еквивалент. За доказателство се представя копие от валиден 

сертификат за управление на качество по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент на 

участника, в чийто обхват е включена доставката, обект на поръчката. 2. Участникът 

следва да е изпълнил поне 1 /една/ доставка с предмет еднакъв или сходен с предмета 

на поръчката през последните три години, считано до крайния срок за подаване на 

офертите. Представя се списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета 

на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата - по Образец № 4 от образците към публичната покана, с посочване на 

стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за извършената доставка. 

Доказателството за извършената доставка се представя под формата на удостоверение, 

издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за услугата. Удостоверението се 

представя като заверено от участника копие. ВАЖНО: Материалите, включени в 

Техническата спецификация за Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски 

материали за Министерство на туризма, запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП”, са 

включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради 

което същата е предназначена съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП за изпълнение от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. С оглед на 

гореизложеното определените критерии за подбор не се прилагат за кандидати и 

участници по Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали за 

Министерство на туризма, запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП“, които са 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за 



обединения, в които участват само такива лица. Продължава в поле "Допълнителна 

информация" 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Най-ниска цена 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

05/05/2015 17:30 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Продължава от поле "Изисквания за изпълнение на поръчката": В представянето си по 

Образец № 1 участникът или кандидатът трябва да включи декларация относно това 

дали той, респ. всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър. В случаи, че в 

поръчката по Обособена позиция № 2 участват едно или повече специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра и/или 

техни обединения и техните оферти отговарят на изискванията на възложителя, 

заложени в публичната покана настоящата документация, офертите на останалите 

участници в процедурата не се разглеждат и оценяват. Когато кандидатът или 

участникът по Обособена позиция № 2 е посочил в офертата си, че ще ползва 

подизпълнители, изискването за вписване в регистъра специализирани предприятия 



или кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 

увреждания, или еквивалентен регистър. Когато в поръчката по Обособена позиция № 

2: „Доставка на канцеларски материали за Министерство на туризма, запазена на 

основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП“ участват едно или повече специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра, 

поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър , и/или 

техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, 

офертите на останалите участници по Обособена позиция № 2 не се разглеждат и 

оценяват. Необходими документи в оферите на участниците: 1. Представяне на 

участника – по Образец № 1; 2. Списък на документите и информацията, съдържащи се 

в офертата - по Образец № 2; 3. Декларация за приемане на условията в проекта на 

договора - по Образец № 3; 4. Доказателства за технически възможности и 

квалификация на участника – съгласно т. II от раздел „Изисквания за изпълнение на 

поръчката“ от настоящата покана. 5. Оригинал или нотариално заверено копие на 

пълномощно на лицето подписващо офертата – представя се, когато офертата (или 

някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника 

съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 6. 

Ценово предложение – по Образец № 7 (за съответната обособена позиция); 7. 

Техническо предложение – по Образец № 6 (за съответната обособена позиция), към 

което, ако е приложимо, се прилага декларация за конфиденциалност, изготвена по 

Образец № 5 относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и да 

изиска от възложителя да не я разкрива. Участниците могат да подават оферти за 

участие и за двете обособени позиции, като по отношение на Обособена позиция № 2 

се прилага реда по чл. 16г от ЗОП. Офертата следва да бъде представена в запечатан 

плик, непрозрачен и с ненарушена цялост,като върху него се изписва предмета на 

поръчката, адрес на възложителя,име на участника, адрес за кореспонденция, тел, факс 

и ел. адрес. Офертите ще бъдат разгледани и оценени от назначена комисия от 

длъжностни лица, като отварянето им ще бъде извършено в първия работен ден, 

следващ крайната дата за подаване на офертите, в 11.00 часа в сградата на 

Министерство на туризма, гр. София,ул. "Съборна" № 1. Отварянето на офертите е 

публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени 

потребители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица 

при спазване на установения режим за достъп до сградата на Министерство на туризма. 

 



СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

05/05/2015  

 


