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Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД 103562052
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
Николай Николов- Ръководител Направление 
„МДМТ и ИО“

+359 52302932

Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg +359 52302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално  
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен  
достъп на: (URL)  
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=4646
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация  
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)  

Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - до деловодство 103562052
Пощенски адрес:
бул. Христо Смиренски №1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
г-жа Марина Върбанова +359 52978369
Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg +359 52302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):
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http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не  
са достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: Представляващ лечебно заведение,  
съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за 
нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за период от две 
години
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 30192000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предметът на поръчката включва периодични доставки на канцеларски 
материали и принадлежности за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. 
Варна, след предварителни заявки от страна на възложителя, за период от 
две години.
Поръчката се разделя на 2 обособени позиции, подробно описани в Таблица 
2 към документацията. Под обособена позиция в процедурата се разбира 
всяка обособена група, означена с „1“, „2“ . Участието за всички от 
съдържащите се в обособената позиция (съответната група) номенклатурни 
единици е задължително. 
Всеки участник може да участва за една или всички обособени позиции, 
като задължително условие е да бъдат оферирани всички номенклатурни 
единици от позицията, за която се участва. В случай че участник не 
оферира някоя от номенклатурните единици, включени в съответната 
обособена позиция, същият ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в 
поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 89260.40 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната  
система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да 
Не

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции  
максимален брой обособени позиции:
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само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени  
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Папки
Обособена позиция №:  
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 22852100
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 22852000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Отдел Материално техническо снабдяване на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД на 
адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
1.Папка за досие с надпис „Дело“ за съхранение на документи формат по 
БДС EN ISO 216:2007 или еквивалентен – А4, изработена от твърд картон, 
затваряне с текстилни връзки. Размери 240 х 340 х 100 мм. –6 300бр.
2.Папка за сортиране от картон мин. 230 г/кв.м. за съхранение на 
перфорирани документи формат по БДС EN ISO 216:2007 или еквивалентен –
А4, с машинка, вместимост мин. 170 листа –4 000бр.
3.Папка за соритарне от PVC за съхранение на документи формат по БДС EN 
ISO 216:2007 или еквивалентен –А4, с перфорация, цветен гръб, 
вместимост 150-170 листа.-13 000бр.
4.Папка за сортиране, висяща, L-образна за картотека и съхранение на 
документи формат по БДС EN ISO 216:2007 или еквивалентен -А4, с 
пластмасов водач с дължина 340-345 мм за окачване на папката. Размери 
203-235 мм. Х 310-320 мм.-800бр.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6577 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)
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Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Канцеларски принадлежности
Обособена позиция №:  
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 22851000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 30197110
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 30199230
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 30199110
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 30192910
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 30199410
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 19510000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 44424200
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 30192350
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 24910000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 30192125
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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Основен CPV код: ¹ 30197300
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 22830000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 30199310
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 30197640
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Отдел Материално техническо снабдяване на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД на 
адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
1.Класьор РР корици за съхранение на документи формат по БДС EN ISO 
216:2007 или еквивалентен –А4, широчина (гръб) мин. 7 см, със заключващ 
механизъм и сменяем етикет в джоб на гърба –1 700 бр.
2. Класьор РР корици за съхранение на документи формат по БДС EN ISO 
216:2007 или еквивалентен –А4, широчина (гръб) мин. 5 см, със заключващ 
механизъм и сменяем етикет в джоб на гърба-300 бр.
3. Класьор РР корици за съхранение на документи формат по БДС EN ISO 
216:2007 или еквивалентен –А4, широчина (гръб) мин. 3 см, с 2 ринга за 
захващане на документите и сменяем етикет в джоб на гърба-400 бр.
4. Скоба за документи, материал – поцинкована тел, размер на скобата в 
сгънато положение 28-30 мм. Х 5-6 мм.(кутия от 100 бр.)-2 500 бр.
5. Скоба за документи, материал – поцинкована тел, размер на скобата в 
сгънато положение 50-60 мм. Х 10-12 мм. (кутия от 100 бр.)-5 000 бр.
6. Телче за телбод 24/6, диаметър на телта 0,511 мм (0,42 x 0,70), 
дължина на крачето 6 мм. (кутия от 100 бр.)-2 900 бр.
7. Плик (джоб) безцветен, кристал, с перфорация за захващане, за 
съхранение на поне 10 листа формат по БДС EN ISO 216:2007 или 
еквивалентен -А4, дебелина на джоба минимум 30 микрона(пакет от 100бр.)
-2 300 бр.
8. Индиго за ръкопис, формат по БДС EN ISO 216:2007 или еквивалентен-
А4, син цвят, (пакет от 100бр.)-300 бр.
9. Коректор ролер, размери на коригиращата лента 4-5 мм х 8-10 м.-2 300 
бр.
10. Кубче със самозалепващи хартиени листчета, различни цветове, 
размери 75 мм. х 75 мм.,  100 листа в кубче-450 бр.
11. Ластици ø55 мм, съдържание на естествен каучук минимум 70 %, здрави 
и силно еластични(пакет от 500 гр.)-100 бр.
12. Лента опаковъчна самозалепваща, безцветна, размери 48 - 50 мм.  х 
60 -70 м.-200 бр.
13. Лента за касов апарат, термо-ролка с размери 57 мм х 28 м., ø48.-4 
000 бр.
14. Лента за касов апарат, термо-ролка с размери 79 мм х 37 м., ø55.-
400 бр.
15. Лепило сухо, 20-22 гр.-1 600 бр.
16. Маркер перманентен, черен цвят, с объл връх, писец с дължина 7 мм. 
и дебелина  2-5 мм.-700 бр.
17. Маркер перманентен , водоустойчиво черно мастило, тънкописец с 
метален връх с дебелина 0,5-0,8 мм.-500 бр.
18. Текст маркер със скосен връх, дебелина на върха от 1 до 5 мм., 
комплект от мин. 4 цвята-120 пакета.
19. Машинка телбод  с отварящо се рамо за телчета 24/6, за поне 25 
листа-120 бр.
20. Плик бял, хартиен, отваряне по дългата страна. Размери 114 мм. x 
162 мм. +/- 2 мм.(пакет от 50бр.)-80 бр.
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21. Плик бял, хартиен, отваряне по дългата страна. Размери 162 мм. x 
230 мм. +/- 2 мм. (пакет от 50бр.)-120 бр.
22. Плик бял, хартиен, отваряне по късата страна. Размери 220 мм.-250 
мм. Х 320-350 мм.-1 000 бр.
23. Плик бял, хартиен, за СD-20 000 бр.
24. Тетрадка формат по БДС EN ISO 216:2007 или еквивалентен-А4, най-
малко 80 листа, с твърди корици, офсетова хартия, без спирала-1 700 бр.
25. Тетрадка формат по БДС EN ISO 216:2007 или еквивалентен-А5, най-
малко 80 листа, с твърди корици, офсетова хартия, без спирала-350 бр.
26. Хартия безконечна принтерна, цветна, с перфорация от двете страни, 
четирипластова, размери 240 мм х 11 инча-( кашон с 500 листа 
четирипластови)-100 бр.
27. Хартия бяла за двустранен печат на всички видове копирни машини, 
лазерни и мастиленоструйни принтери, формат по БДС EN ISO 216:2007 или 
еквивалентен - А4, маса по БДС EN ISO 536:2012 или еквивалентен - 80 ± 
1.5 g/m², белота по ISO 11475:2004 или еквивалентен - минимум 146(пакет 
от 500 листа)-10 500 бр.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82683.40 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да Не
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Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително  
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Информацията за вписване на участника в търговски регистър в държавата-
членка, в която е установен, се посочва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 
подбор, Раздел А: Годност, т. 1.* 
*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България 
регистърът е „Търговски регистър и регистър на юридическите лица с 
нестопанска цел“.  

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и 
финансовото състояние на участниците
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертата, дейности с предмет, идентичен или 
сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, респективно с този 
на обособената/ите позиция/и, заявени за участие. За „идентична или 
сходна“ с предмета на поръчката дейност се приема доставка на продукти, 
идентични или сходни с посочените в техническата спецификация за 
съответната обособена позиция. За сходен обем ще се счита количество на 
доставените продукти не по-малко от 70% от прогнозните количества, 
посочени в Приложение №1 „Техническа спецификация“ за съответната 
обособена позиция.
Участникът следва да декларира съответствието с критерия за подбор като 
попълни Част IV „Критерии за подбор", раздел „В“ от ЕЕДОП и представи 
списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 
получателите. Документите за доказване на съответствие с критериите за 
подбор се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. 
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
Участникът да е изпълнил една дейност с предмет, идентичен или сходен с 
предмета на настоящата обществена поръчка, респективно с този на 
обособената/ите позиция/и, заявени за участие с обем не по-малко от 70% 
от прогнозните количества, посочени в Приложение №1 „Техническа 
спецификация“ за обществената поръчка, съответно обособенато позиция

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към  
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно  
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени  
работни места
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ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Предметът на обособена позиция (ОП) № 1 е включен в Списъка на 
продуктите и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 
поръчки, приет с Решение № 591 от 18.07.2016г. на Министерския съвет и 
във вр. с чл. 80 от ППЗОП, обособена позиция № 1 е запазена за 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по 
смисъла на § 2, т. 46 от ДР на ЗОП, или за стопански субекти, чиято 
основна цел е социалното или професионалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение по смисъла на § 2, т. 
62 от ДР на ЗОП. На основание чл. 12, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 от 
ЗОП, Възложителят е посочил в Обявлението за поръчка, че обособена 
позиция № 1 „Папки“ е запазена за възлагане на специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански 
субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране 
на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на  
поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който  
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание  

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за  
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение

Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време  
на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения  
или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с  
договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните  
оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг
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Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на  
купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04.01.2019 дд/мм/гггг Местно време: 16:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните  
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие  
¹
Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.01.2019 дд/мм/гггг Местно време: 10:00

Място: Пресцентър на първи етаж, високо тяло, находящ се на адрес: Варна, бул. „Христо  
Смирненски“ №1
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване (чл. 54, ал. 2 ППЗОП).

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
Доп.изискв:1.Ср.за дост.на заяв.арт.-до 48ч.с/д получ.на изпр.от 
възл.писм.заяв.за дост.по факс или ел.поща.
2.Изискв.към предл.от участн.арт:2.1.да бъдат фабр.нови,неуп;2.2.да 
нямат явни и скрити недост.при норм.работа; 2.3.да бъдат произв.от 
кач.мат-ли,осиг.безпробл.експл-я за пер.на ползв.им;2.4.да отг.на 
прил.за съотв.артикул станд.за кач-во.3.Да бъдат дост.в подх.оп-ка,с 
цел осиг.защита от външ.влияния и повреди по време на трансп.и пред.на 
същ.до склада на възл.4.Възл.няма да приема арт.,к.видимо не съотв.на 
тех.спец.5.Рекл.за вид.недост.и несъотв.в кол-вата ще се удост.с 
протокол в мом.на прием.на арт.6.При необх.от зам.на дост.арт,за к.е 
устан.че има вид.или скр.недост.и при несъотв. в кол-вата,ср.на дост.не 
може да бъде по-дълъг от 48ч.,счит мом.на конст.
Възлож.отстранява от участие в процедурата участник:
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1.за к.са налице основанията по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от 
ЗОП,възникнали преди или по време на процедурата;
2.к.не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 
др.условие,посочено в обявлението за общ.поръчка или в документацията;
3.к.е представил оферта,която не отговаря на предв.обявените условия на 
поръчката;
4.к.не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято 
оферта не е приета,съгласно чл.72,ал. 3-5 от ЗОП;
5.участници,к.са свързани лица.
Специф.нац.основания за отстраняване на участник са наличие на 
обстоятелствата по:
1.осъждания за престъпления по чл.194 – 208,чл. 213а–217,чл.219–252 и 
чл.254а–255а и чл.256-260 НК; 
2.нарушения по чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл.228,ал.3 
от КТ;
3.нарушения по чл.13,ал.1 от ЗТМТМ;
4.чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРС; 
5.налич.на обстоятел.по чл.69 от ЗПКОНПИ;
За доказ.на липсата на основ.за отстраняване участникът,избран за 
изпълнител,представя:
1.за обстоятел.по чл.54,ал.1,т.1-свид.за съдимост; 
2.за обстоятел.по чл.54,ал.1,т.3-удостов.от органите по приходите и 
удостов.от общината по седалището на възл.и на участника;
3.за обстоятел.по чл.54,ал.1,т.6-удостов.от органите на Изпълн.агенция 
„ГИТ“.Когато в удостов.се съдържа инф.за влязло в сила 
нак.постановление или съд.решение за нарушение по чл.54,ал.1,т.6, 
участн.представя декл.,че нарушението не е извършено при изпълнение на 
договор за общ.поръчка.
4.за обстоятел.по чл.55,ал.1,т.1-удостов.,издадено от Агенцията по 
вписвания.На основ.чл.12,ал.3 в вр.с ал.1,т.1 ЗОП,Възлож.опред.ОП 
№1„Папки“като запаз.за възл.на спец.пред-я/кооп-и на хора с увреж.или 
за стоп.субекти,ч.осн.цел е соц.и проф.интегр.на хора с уврежд.или на 
хора в неравн.полож.Предметът на ОП №1 е включ.в утвърд.с Решение на 
МС№ 591/18.07.16г. Списък на стоки и услуги съобр. 
Общ.термин.речник,к.са предназ.за възлаг.на спец.пред-я или кооп-и на 
хора с увреж.по см.на §2,т.46 от ДР на ЗОП или за стоп.субекти,чиято 
осн.цел е соц.или проф.интегр.на хора с уврежд.в неравн.полож.по см.на 
§2,т.62 от ДР на ЗОП.За възл.на зап.общ.поръчка по ОП №1 могат да 
участват лица,при к.най-малко 30/100 от спис.им състав е от хора с 
увреж./неравн.полож.Участн.трябва да са регистр.като спец.пред-я/коо-и 
на хора с увреж.най-малко 3год.пр.дат.на откриване на конкр.процедура 
за възлаг.на ОП(чл.12,ал.5 ЗОП).Те могат да участват в ОП,при условие 
че могат да изпълнят най-малко 80/100 от предмета с собст.машини,съор-я 
и ЧР.За изпълн.на условието те могат да ползват подизп.или да се 
позовават на капац.на трети лица,ако те са спец.пред-я/кооп. на хора с 
увреждания.При опред.на ресурса по чл.12,ал.6 ЗОП в обема на 
собст.ресурс се включ.необх.разходи за суров.и мат-
ли,енергия,горива,водоснабдяване,лицензи и др. подоб.,независ.че 
дост.им не са спец.предп-я/кооп-и на хора с увреждания.Не е налице 
изпълн.на дейн.с собств.произ-во или ресурс,когато спец.предп-я или коо
-и на хора с увреж. предоставят на Възлож.без същест.доп.преработка 
стоки,доставяни от др.лица (чл.80,ал.3 и 4 от ППЗОП).
При подаване на оферта участн.декл.липсата на основан.за отстран.и 
съотв.с крит.за подбор ч/з предт. на еЕЕДОП.
Възл.изисква 3%от стойн.на дог.без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
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Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен 
срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване 
на процедурата.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
Варна 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 11.12.2018 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
⁴ ако тази информация е известна
²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност
²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият  

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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