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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: 373

Поделение: ________

Изходящ номер: 5502 от дата 09/12/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Тракийски Университет

Адрес
Студентски град

Град Пощенски код Страна
Стара Загора 6000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Тракийски университет; Ректорат - 
ст 218 и ст 340

042 699270; 042 699214

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
 Страхил Илиев; инж. Лиляна Касаджикова

E-mail Факс
strahil_iliev@uni-sz.bg 042 672009

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.uni-sz.bg/

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.uni-sz.bg/node/1709

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Периодична доставка на консумативи за офис техника (тонери, 
мастила и тонер касети), необходими за нуждите на структурните 
звена Тракийски университет“.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 30125100
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Прогвозната стойност на услугата  е 66000,00лв. без ДДС

Прогнозна стойност

(в цифри): 66000   Валута: BGN

Място на извършване

Тракийски университет гр. Стара Загора код NUTS:  

BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
Всеки участник трябва да попълни Техническото задание на 
Възложителя, без да размества редове или да коригира така 
зададените каталожни номера на консумативите за посочените принтери 
и копирни машини. Участниците следва да представят ценовите си 
оферти в писмен вид и на магнитен носител. Комисията ще оцени 
общата цена на всички видове консумативи. При различие между 
единичните цени и калкулираната обща стойност, за валидни се считат 
представените единични цени на отделните консумативи. След което се 
преизчислява сбора от тези единични цени.
Участникът оферира задължително всички посочени в заданието на 
Възложителя консумативи. Непредставянето на оферта за един или 
повече от заявените консумативи е основание за отстраняването на 
участника от процедурата.
Всеки участник следва да представи следните документи:
1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен 
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 
участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от 
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
2. Попълнени всички образци на приложения, които са неразделна част 
от настоящата покана;
3. Справката за техническото изпълнение на заявките следва да е 
подкрепена с документи, които са заверени с "Вярно с оригинала", 
подпис и печат на участника;
4. Доказателства, че всички консумативи от заданието ще са 
предлагат оригинални - в оригинална опаковка, запечатани, с 
отбелязан каталожен номер на опаковката.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
На оценка подлежи общата сума /без ДДС/ по ценовата оферта на база 
единични цени за отделните артикули. 

Срок за получаване на офертите

Дата: 18/12/2014 дд/мм/гггг Час: 10:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

Публичната покана и всички приложения към нея, които следва да 
бъдат представени по образец на Възложителя са публикувани в Профил 
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на купувача на официалния сайт на Тракийски Университет посочен по-
горе.   Офертите се подават в деловодството на Тракийски 
Университет, гр. Стара Загора, Ректорат  стая 335 всеки работен ден 
до 15:30ч. на 17.12.2014ч. 
На основание  чл. 101г, ал.3 от ЗОП, отварянето на офертите е 
публично (ще се оповестяват  ценовите оферти) и на него могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни представители, както 
и представители на средства за масово осведомяване. Представителите 
на участниците представят пълномощно от управляващият орган на 
участника, че имат право да го представляват при отваряне на 
офертите. Останалите лица се легитимират с лична карта.
Всички Приложения към настоящата покана са публикувани в официалния 
сайт на Тракийски Университет гр. Стара Загора – в Профил на 
купувача :  „Доставка на оригинални консумативи за принтери и 
копирни машини за нуждите на структурните звена при Тракийски 
Университет гр. Стара Загора” - http://www.uni-sz.bg/node/1709
Офертите ще бъдат отворени за разглеждане и оценяване на 18. 12. 
2014г. от 11:00ч. в Заседателна зала, сградата на Ректорат при 
Тракийски Университет гр. Стара Загора, Студентски град.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 17/12/2014 дд/мм/гггг
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