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ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

№ 21/11.08.2014 г. 

 

 

Наименование: Избор на изпълнител за „Доставка на канцеларски консумативи” 

  

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

Официално наименование: Нов български университет 

Пълен адрес: ул. „Монтевидео“ 21 

Град: София Пощенски код: 1618 

Лице/а за контакт: Румяна Каменова Телефон: 0887 853 003;  02 81 10 204 

Електронна поща: rkamenova@nbu.bg Факс: 02 81 10 234 

Интернет адрес: www.nbu.bg 

 

Допълнителна информация може да бъде получена на: 

 Съгласно І.1) 

х  Съгласно Приложение А.I 

Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) 

могат да бъдат получени на: 

x Съгласно І.1) 

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ 

Офертите трябва да бъдат изпратени на: 

x Съгласно І.1) 

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 

 търговско дружество  

  юридическо лице с нестопанска цел 

 Х друго:  Висше училище 

__________________________________ 

 обществени услуги 

 околна среда 

 икономическа и финансова дейност 

 здравеопазване 

 настаняване/жилищно строителство и места за 

отдих и култура 

 социална закрила 

 отдих, култура и религия 

Х образование 

 търговска дейност 

 друго (моля, уточнете): 
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РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ІІ.1) Описание 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или 

услугата 

(а) Строителство              

         

(б) Доставки                  
 

(в) Услуги                    

Място на изпълнение на 

строителството 



Място на изпълнение на 

доставката 

НБУ,                     

ул. „Монтевидео“ 21, София 

код NUTS: BG411

Място на изпълнение на 

услугата 



ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: Доставка на канцеларски консумативи -  
1. Класьори - 50 бр.  

2. Химикалки - 20 бр. 

3. Хартия за принтер – копирна хартия - 40 пакета. 

4. Тонер за принтер Toshiba E- Studio 165 – 2 бр. 

5. Тонер за принтер HP Laserjet P1102 – 2 бр. 

6. Тонер за принтер SAMSUNG SCX – 3405 – 2 бр.  

7. Телчета за телбод – 50 кутии  

8. Текст маркер, четири цвята в един компект:  1-5 мм – 40 комплекта 

9. Книжно тиксо: 50 мм. – 20 бр. 

10. Листи за флипчарт: Каре, 60х90 см, 20 листа – 20 бр. 

ІІ.1.4) Обособени позиции                                                                  Х 

ІІ.1.5) Ще бъдат приемани варианти                                               Х 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

Общо количество или обем: 
1. Класьори - 50 бр.  

2. Химикалки - 20 бр. 

3. Хартия за принтер – копирна хартия - 40 пакета. 

4. Тонер за принтер Toshiba  E- Studio 165 – 2 бр. 

5. Тонер за принтер HP Laserjet P1102 – 2 бр. 

6. Тонер за SAMSUNG SCX – 3405 – 2 бр.  

7. Телчета за телбод – 50 кутии.  

8. Текст маркер, четири цвята в един компект:  1-5 мм – 40 комплекта 

9. Книжно тиксо: 50 мм. – 20 бр. 

10. Листи за флипчарт: Каре, 60х90 см, 20 листа – 20 бр. 

Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС (в цифри) : 2 382 лв., от която: 

1. Прогнозна стойност на позиции: 1. „Класьори“; 2. „Химикалки“; 3. „Хартия за принтер - 

копирна хартия“; 4 „Тонер за принтер Toshiba E- Studio 165“; 5. „Тонер за принтер HP Laserjet 

P1102“;  6. „Тонер за принтер SAMSUNG SCX – 3405“ и 7. „Телчета за телбод“ – 2 020,00 лв. 

без ДДС; 

2. Прогнозна стойност на позиция 8 – 112,00 лв. без ДДС  

3. Прогнозна стойност на позиция 9 – 110,00 лв. без ДДС  

4. Прогнозна стойност на позиция 10 – 140,00 лв. без ДДС  
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ІІ.3)  Срок на договора 
Срок за изпълнение: 14 дни от сключване на договора. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции  

1.1.а Гаранция за участие: НЕ Е ПРИЛОЖИМО  

 

1.1.б. Гаранция за добро изпълнение, в размер на 3% от общата стойност на доставката, 

представена при подписване на договора.  

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните 

разпоредби, които ги уреждат: 

Плащането се извършва - 100% в срок до 10 (десет) календарни дни от извършване на 

доставката, подписване на Приемо-предавателен протокол и представяне на фактура. 

Заплащането ще се извърши в български лева по банков път, по посочена от изпълнителя 

банкова сметка. 

Във Фактурата задължително се отбелязва видът, количеството и датата на извършване на 

услугата, както и текстът: 

 

„Платено по договор № BG051PO001-3.3.06.-0060-C0001“ 

 

Предлаганата от кандидата ценова оферта се определя като окончателна цена в лева без 

включен ДДС и включва всички разходи за организиране и изпълнение на доставката. 

Цената трябва да бъде твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и 

платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в 

документацията за участие. 

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)     да х     не  
Доставката трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него, 

както и на действащите нормативни актове и правна уредба в Р. България. 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

Изискуеми документи: 

1. Декларация по чл. 22, ал. 1 и ал. 6 от ПМС 118/20.05.2014 г.  

2. Други документи: 
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Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, 

а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Чуждестранните 

юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен 

орган от държавата, в която са установени, в официален превод. Когато участникът е 

обединение на физически и/или юридически лица, което обединение не е 

самостоятелно юридическо лице, се представя документ за учредяване на 

обединението, от който следва да е видно разпределението на участието на лицата 

при изпълнение на дейностите по процедурата и представляващия го. 

ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е (чл. 22, ал. 1 и ал. 6 ПМС 

118/2014 г.): 

1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:  

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари; 

б) подкуп; 

в) участие в организирана престъпна група; 

г) престъпления против собствеността; 

д) престъпления против стопанството; 

2. обявен в несъстоятелност; 

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано. 

4. свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския 

закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на 

бенефициента. 

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 4 и ал.5 ПМС 118/2014 

г.) 

Изискуеми документи и информация: 

1. Декларация за общия оборот и за оборота 

на стоките, предмет на процедурата за 

предходните 3 приключени финансови 

години (2011, 2012, 2013), в зависимост от 

датата, на която кандидатът е учреден или е 

започнал дейността си. 

 

Минимални изисквания : 

Общият оборот и оборотът на стоките, 

предмет на процедурата за предходните 3 

приключени финансови години (2011, 2012, 

2013), в зависимост от датата на която е 

учреден кандидатът или е започнал дейността 

си, да представляват не по-малко от 

съответно 6000 лв. и 2000 лв. 

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 6 ПМС 118/2014 г.) 

Изискуеми документи и информация 

1. Списък с основните договори за доставки 

на стоките, предмет на процедурата,  

изпълнени за последните 3 години 

(минимум 2 договора), в зависимост от 

датата, на която кандидатът е учреден или е 

започнал дейността си, придружени с 

препоръки за добро изпълнение. 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 

Кандидатът трябва през последните 3 години 

– 2011, 2012, 2013 г. да е изпълнил поне 2 

доставки с подобен предмет, характер и 

сложност. 

Препоръки за добро изпълнение за 

изпълнените поне 2 доставки с подобен 

предмет, характер и сложност. 
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

най-ниска цена                                                           х 

или 

икономически най-изгодна оферта                         

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Срок за подаване на офертите 

До дата:   20/08/2014         Час: 17.00     

ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията 

към нея: 

1.http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България  

2. www.nbu.bg  

 

ІV.2.3) Срок на валидност на офертите до 31/10/2014 г. 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

 1. Оферта по чл. 14 от ПМС 118/2014 г.; 

2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 22, ал. 1 и ал. 6 от ПМС 118/2014 г.; 

3. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. 

ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка 

трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.)  

а) Декларация за общия оборот за предходните 3 приключени финансови години (2011, 

2012, 2013), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си. 

б) Декларация за оборота на стоките, предмет на процедурата за предходните 3 

приключени финансови години (2011, 2012, 2013), в зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал дейността си. 

4. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по 

т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка 

трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.): 

а) Списък с основните договори за доставки на стоките, предмет на процедурата,  

изпълнени за последните 3 години (минимум 2 договора), в зависимост от датата, на 

която кандидатът е учреден или е започнал дейността си; 

б) Препоръки за добро изпълнение за изпълнените поне 2 доставки с подобен предмет, 

характер и сложност. 

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители); 

6. Декларация за приемане на условията по договора 

7. Други изискуеми от кандидата документи: 

http://www.eufunds.bg/
http://www.nbu.bg/
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а) Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 

търговец, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. 

Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен 

или административен орган от държавата, в която са установени, в официален 

превод. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, 

което обединение не е самостоятелно юридическо лице, се представя документ за 

учредяване на обединението, от който следва да е видно разпределението на 

участието на лицата при изпълнение на дейностите по процедурата и 

представляващия го. 

 

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА: 

1. Образец на оферта. 

2. Образец на декларация за липса на обстоятелства по чл. 22, ал. 1 и ал. 6 

от ПМС 118/ 20.05.2014 г. 

3. Изисквания към офертите  

4. Техническа спецификация 

5. Проект на договор 

6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 



ПРОЕКТ №BG051PO001-3.3.06.-0060-C0001 
 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, 

 постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) 
  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса                                                 

                                   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на    Оперативна програма  
                                                         „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд  

          на Европейския съюз 

 

                                                                                           Нов български университет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 
(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ) 

 

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация 

Официално наименование: Нов български университет 

Адрес: ул. „Монтевидео“ 21 

Град София Пощенски код: 

1618 

Държава: Република България 

За контакти:  

Лице за контакт: Ирена Бокова 

Телефон: 81 10 615 

Електронна поща: ibokova@nbu.bg  

 

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и 

документацията за участие - спецификации и допълнителни документи  

Официално наименование: Нов български университет 

Адрес: ул. „Монтевидео“ 21 

Град София Пощенски код: 

1618 

Държава: Република България 

За контакти:   

Лице за контакт: Румяна Каменова Телефон: 81 10 204 

Електронна поща: rkamenova@nbu.bg 

 

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите за участие.  

 

Официално наименование: Нов български университет 

Адрес: ул. „Монтевидео“ 21 

Град София Пощенски код: 

1618 

Държава: Република България 

За контакти:   

Лице за контакт: Румяна Каменова Телефон: 81 10 204 

Електронна поща: rkamenova@nbu.bg 

 

 

 


