
Партида: 00381 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 00381
Поделение: ДНСК
Изходящ номер: ФО-415-00-008                 от дата 06/01/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Дирекция за национален строителен контрол
Адрес
бул. "Христо Ботев" № 47
Град Пощенски код Страна
София 1606 Република 

България
Място/места за контакт Телефон

02 9159148
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Катя Цацова
E-mail Факс
Katya.Tzatzova@dnsk.mrrb.governm
ent.bg

02 9861929

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.dnsk.mrrb.government.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?
0ZKDwUgLUJqF98EvHLiGCdxWarW2BG3mXkAhhw0%2fWf2Uhz7%
2f7HpAhWYUShKJRDIX

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Доставка на 
канцеларски материали и хартия за нуждите на ДНСК" 

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 30190000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Срок за извършване на услугата - 12 /дванадесет/ месеца, считано 
от датата на подписване на договора 
Прогнозна стойност
(в цифри): 60000.00   Валута: BGN

Място на извършване
гр. София, бул. "Хр. Ботев" № 47 и  регионалните звена, разположени в  
28-те областни града на страната

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Канцеларските материали и хартията следва да отговарят 
напълно на изискванията, посочени в Техническото задание, 
Приложение №1. 2. Предлаганите канцеларски материали и хартия 
трябва да са нови и неупотребявани с доказан произход, 
придружени със съответните сертификати или декларации за 
произход и качество от производителя им. 3. Канцеларските 
материали и хартията трябва да отговарят на български стандарти, 
въвеждащи хармонизиран европейски стандарти или еквивалентни 
такива за съответния вид продукт (ако има такива приложими за 
него). 4. Канцеларските материали и хартията следва да отговарят 
на нормативно установените санитарни, хигиенни и други норми.

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

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 15/01/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Всички изисквания и условия за участие в избора на изпълнител са 
посочени в документацията, публикувана на адреса на профила на 
купувача.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 15/01/2015 дд/мм/гггг
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