РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД – СВИЩОВ

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА
Районен съд – Свищов в качеството си на Възложител, на основание чл. 20, ал. 8
ЗОП и Заповед № РД-06-09/3.01.2017 година на Административен ръководителПредседател отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти,
които съдържат техническо и финансово предложение за Закупуване на консумативи
за офис техника (тонер касети - оригинални и съвместими), презареждане и
рециклиране.
Офертите се подават под формира на писмени предложения в съответствие с
условията на поръчката и възлагането, определени в пълния текст на поканата.
Изисквания към изпълнението:
1. Кандидатът да има възможност да започне изпълнението на поръчката от
заявяване от възложителя стоки и услуги, съгласно посоченото в техническите
спецификации към документацията.
2. Изпълнителите да разполагат с транспортни средства за доставка на
материалите до Районен съд – Свищов.
3. Кандидатът трябва да изпълнява доставките на посоченото от възложителя
място, а именно: гр.Свищов, ул.Д.Анев № 2.
4. Предложените от кандидата единични цени трябва да останат постоянни и да
не бъдат променяни по време на изпълнението на обществената поръчка, освен в полза
на възложителя.
5. Изпълнителят трябва да доставя нови (при закупуване), изправни и годни за
употреба заредени или рециклирани тонер касети на възложителя в рамките на 2 (два)
работни дни от датата на приемането. Изпълнителят предоставя на възложителя
приемателно-предавателен протокол или друг сходен документ удостоверяващ
приемането на стоките, съдържащ информация за вида, количеството и цената на
доставената стока или услуга, която трябва да съответства на договореното.
6. Предлаганите консумативи, заредените, респ. рециклираните тонер касети
трябва да се доставят опаковани в плътни, непрозрачни пликове, всеки от които да
бъде запечатан с обозначение, съдържащото следното: вида на указаната услуга
(зареждане или рециклиране), вид на тонер касетата, за коя марка и модел е
предназначена, дата на заявката, приемане и доставка, пореден номер. Посочената
информация следва да бъде описана върху стикер на съответната касета.
7. Всяка заредена, респ. рециклирана тонер касета трябва да е в състояние да
отпечатва минималния брой листове, предвидени от производителя на съответното
устройство, съгласно техническите характеристики на същото.
Цена и условия заплащане
1. Стойността на всяка доставка се изплаща еднократно и в пълен размер в срок
до 5 (пет) работни дни след всяка ефективна и точна доставка или услуга, и подписване
на приемателно-предавателен протокол. Разплащането се извършва по банков път с
платежно нареждане срещу представяне на фактура по сметка на изпълнителя.
2. Посочените от кандидата цени са окончателни и не подлежат на промяна,
освен в полза на възложителя.
3. В цените на консумативи следва да бъде включена и доставка, без
ограничение относно количеството на стоките и стойността на поръчката.
Критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”
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1. При оценката ще се взема предвид предложената от участниците единична
цена за всеки вид тонер касета (закупена), заредена, респ. рециклирана от техническата
спецификация или като класирането се извършва по всяка една позиция/ред от
финансовите предложения, които следва да са в пълно съответствие с техническите
спецификации.
2. Всеки от кандидатите трябва да предложи цена в български лева, с включен
ДДС.
Срок за изпълнение на поръчката: Поръчката е за срок до 31.12.2017
година.
Представяне на офертите:
Краен срок за получаване на офертите е 20.01.2017 година до 17.00 часа в
Регистратурата на Pайонен съд – Свищов на адрес гр.Свищов, ул.Д.Анев № 2.
Офертите се подават от кандидата или от упълномощен от него представител в
запечатан непрозрачен плик, като върху него изрично се отбелязва предмета на
поръчката, името на подателя, адрес, телефон, факс и e-mail. Офертите не подлежат на
отваряне в Регистратурата. След изтичане на горепосочения срок, оферти няма да се
приемат.
Подадените оферти ще бъдат отворени на 31.01.2017 година в 14.00 часа в
сградата на Районен съд – Свищов.
За контакти: Административен секретар
Телефон: 0631/6 02 93
ПЕНКА ЙОРДАНОВА
АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ

5250 гр. Свищов, обл. В. Търново, ул.“Димитър Анев” № 2,
телефон: 0631/60293, факс: 0631/60293
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