„КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ“

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Качество и ефективност“, договор
BG05M9OP001-3.020-0001-C01“ и съгласно заповед № П-02-1-105 / 18.08.2020 на председателя
на НАПОО трябва да се доставят следните канцеларски материали и консумативи:
№ по
ред
1
1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.

3.1.

ВИД
МАТЕРИАЛ
2
Хартии
Бяла копирна
хартия А4
Бяла копирна
хартия А3
Тонери
Модел принтер
Lexmark MX310
HP LaserJet 1020
Xerox PE 220
Canon i-sensys
MF229DN
Brother MFCL6900DW
Canon 1730i
Kyocera Ecosys
M3550dn
Тонер черен и
цветен за лазерен
принтер А3
Други
материали
Химикалка
обикновена

ИЗИСКВАНЕ
3
80 г/м2
80 г/м2
Консуматив,
нерециклирани,
оргинални или
еквивалентни
600HA
Q2612A - 12A
Xerox PE220
Canon Cartridge
737
BrotherTN-3512

Пластмасов
корпус; за
еднократна
употреба сини,
цветни

ЕДИНИЦА
МЯРКА
4
Пакет (500
листа)
Пакет (500
листа)

ПРОГНОЗНО
КОЛИЧЕСТВО
5
300
10

Брой касети
Брой касети
Брой касети

3
6
3

Брой касети

4

Брой касети

4

Брой касети

3

Брой касети

4

Брой касети

6

брой

96
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3.2.

Текст маркер

3.3.

чанта за
документи

3.4.

Тефтер

Цветен
с 2 прегради,
Размер: 370 х
300 мм.
А5, дата
страница

брой

50

брой

70

брой

80

Прогнозна стойност на услугата е 8420,00 лв. с ДДС.
Сумата ще бъде заплащана след представяне на финансово-отчетен документ и подписване на
приемо-предавателен протокол за всяка конкретна заявка.
Описание и обхват
Доставките се извършват по заявка на възложителя. Заявките се подават от възложителя
към изпълнителя и се изпълняват в срок по предложение на участника, но не повече от 5 (пет)
работни дни от датата на заявяването им. Срок за заявяване на материалите – до 31.12.2021 г.
Опция
Възложителят няма задължение да възложи доставка на цялото количество и/или видове
артикули от описаните в Техническото задание за обособената позиция и може да възложи
доставка на по–малки количества, на части със Заявка от Възложителя
Възложителят може да заяви доставка и на други видове канцеларски материали и
консумативи (съобразно предмета на обособената позиция) извън посочените в Техническото
задание за обособената позиция в зависимост от възникналата необходимост, в рамките на
общата цена за изпълнение на договора за обособената позиция, по цени по каталог, представен
от съответния участник, съобразно предложен процент намаление от тези цени.
Изисквания за качество
Всички стоки следва да отговарят на посочените в настоящата спецификация изисквания.
Срок за представяне на офертите 27.08.2020г. (до 17,30 ч.).
Офертите се представят на ел. поща на НАПОО (napoo@navet.government.bg) или в
деловодството на НАПОО на адрес гр. София, 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5 .
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на договор
2. Проект на оферта
Критериите за избор на изпълнител са:
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Цена
Срок за доставка
качество

В случай на нужда от допълнителна информация, можете да отправяте въпроси към:
Таня Переновска – координатор юрист
t.perenovska@navet.government.bg
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