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-06-10/2.01.2018 година на Административен ръководителпредседател отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти,
които съдържат техническо и финансово предложение за Избор на доставчик на
канцеларски материали за нуждите на Районен съд – Свищов през 2018 година по
следните обособени позиции: 1. Доставка на принтерна хартия и ксерокс хартия и
2. Доставка на пликове за писма и други канцеларски материали при следните
условия:
1. Изисквания към обекта на процедурата:
Доставката ще бъде за срок до 31.12.2018 година. Срокът за изпълнение на
доставката е 2 (два) работни дни от даване на заявката. Изпълнителят да разполага с
транспортно средство за доставка на материалите. Доставката да е на място в сградата
на Pайонен съд – Свищов, ул. Димитър Анев № 2. С класирания участник няма да бъде
сключен договор. При доставка разходът ще се доказва с първични платежни
документи.
2. Изпълнителят по доставката по т.1 да бъде избран въз основа на
офертите по критерия „най-ниска цена”
- При оценката ще се взема предложената от участниците единична цена за
всеки вид артикул от техническата спецификация, като класирането се извършва по
всяка една позиция/ред от финансовите предложения, които следва да са в пълно
съответствие с техническите спецификации.
- Всеки кандидат трябва да предложи цена в български лева, с включен ДДС.
- Посочените от кандидата цени са окончателни и не подлежат на промяна,
освен в полза на възложителя.
3. Офертите да се подават в непрозрачен и запечатан плик в Районен съд –
Свищов, ул.Д.Анев № 2, етаж I-ви „Регистратура” в срок до 26.01.2018 година,
17.00 часа.
4. Офертите трябва да съдържат:
- данни за участника, който прави предложението;
- предложение за изпълнение на изискванията;
- ценово предложение (по приложения образец)
Предлаганата копирна хартия трябва да бъде подходяща за едностранно и
двустранно копиране/принтиране при работа с високоскоростни копирни машини,
лазерни принтери, да не задръства машините и да има качествени показатели равни
или по-добри от посочените по-долу, а именно:
Цвят - бял, Клас А, Формат А4 и А3, Маса – 8 гр./кв.м., непрозрачност - наймалко 92%, Опаковка от 500 л/пакет.
Хартията трябва да бъде доставена в оригинална опаковка на производителя,
която позволява безпроблемно транспортиране, товарене, разтоварване и съхранение
при обичайни условия, лесно пренасяне и удобно разпределение по работни места.
Срокът за рекламация на качеството на всички артикули, включително и
техническата спецификация на Възложителя е най-малко 7 (седем) работни дни.
Посоченият срок за рекламация на качеството започва да тече от датата на
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подписването на приемо-предавателния протокол или друг сходен документ
удостоверяващ приемането на стоките. В случай, че възложителят установи недостатък
или дефект на даден артикул по време на неговото приемане, Възложителят има право
да не приема съответния артикул и незабавно да го върне на Изпълнителя.
Изпълнителят е длъжен да отстрани дефектите или да замени артикула с нов в рамките
на 3 работни дни от получаване на рекламацията.
Подадените оферти ще бъдат отворени на 31.01.2018 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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