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ДО 
Г-Н РОБЕРТ ЛЕВИЕВ 
Управител на „Роел-98“ ООД 
бул. „Христо Смирненски“ № 53 
гр. София  
e-mail: r_leviev@roel-98.com  
 
ДО 
Г-Н ЙОАНИС САРУЛИДИС 
Изпълнителен директор на „Плесио Компютърс“ ЕАД 
ул. „Ангел Кънчев“ № 5 
гр. София 
e-mail: viliev@plesio.bg  

 
ДО 
Г-ЖА ЖАНА БОЯНОВА 
Управител на „РОНОС“ООД 
бул. „Александър Стамболийски“ № 84,  
гр. София, 
e-mail: zop@officemarket.bg  
 
ДО 
Г-ЖА ЕЛКА КАМЕНОВА-ЦАНКОВА 
Председател на „Кооперация Панда“ 
бул. „Цариградско шосе“ № 139,  
гр. София, 
e-mail: zop@hq.ofice1.bg 
 
ДО 
Г-ЖА ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА 
Управител на „Лирекс-БГ“ ООД 
ж.к Младост, бл. 54А, вх. 1 
гр. София, 
e-mail: sevop@lirex.bg  

 
 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 93б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във 

връзка със сключено Рамково споразумение № CПОР-445/12.11.2015 г. за възлагане 

на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за 
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копирни и печатащи устройства“, обособена позиция № 1 „Доставка на 
оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-
Packard (Хюлет Пакард)“, в качеството си на възложител по чл. 7, т. 1 от ЗОП Ви 
каня да представите  електронни оферти за доставка чрез Системата за електронно 

възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) при следните условия: 

1. Предмет на поръчката - „Доставка на тонери за копирни и печатащи 
устройства“, обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и 

печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“ за нуждите на 
Министерството на енергетиката. Информацията за видовете артикули и техните 

количества се съдържа в електронния образец на ценова оферта, създадена в СЕВОП.  

Възложителят си запазва правото да не поръчва цялото посочено количество, 

като заявките ще бъдат в зависимост от реалните нужди на министерството. 

2. Срок за изпълнение на поръчката - от датата на сключване на договора до 
срока на действие на Рамково споразумение № CПОР-445/12.11.2015 г. или до 

изчерпване стойността на договора. 
3. Срок за извършване на отделните доставки - в срок до три работни дни, 

считано от датата на изпращане на заявка от Индивидуалния възложител до 

Изпълнителя. 
4. Място на изпълнение на поръчката - гр. София, ул. „Триадица“ № 8. 

5. Прогнозна стойност на поръчката – 39 000 лева без ДДС.  
Забележка: Потенциалните изпълнители следва да се съобразят с прогнозната 

стойност на поръчката. Потенциален изпълнител подал оферта, която надхвърля 

прогнозната стойност ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

6. Срок на валидност на офертите – 90 дни, считано от крайния срок за 
подаване на офертите. 

7. Гаранция за изпълнение на договора - при сключването на договора, 
участникът, определен за изпълнител на обществената поръчката, представя 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора, без 

ДДС. Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение, 
която може да бъде: 

• парична сума, внесена в касата или по банкова сметка на Министерството на 
енергетиката в БНБ - ЦУ IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, BIC: 
BNBGBGSD. Внасянето на гаранцията се удостоверява с платежно нареждане, 
или 

• безусловна и неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на 

договора в оригинал, издадена от банка, в полза на Възложителя, със срок на 

валидност 30 (тридесет) календарни дни, след изтичане на най-дългия 

гаранционен срок.  

Гаранцията за изпълнение трябва да е представена към момента на 

подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.  

Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за 

възлагане на обществената поръчка, публикуван в СЕВОП и в „Профила на 

купувача“. 

Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, съгласно условията на 

договора, без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата 

законно са престояли при него. 

8. Артикулите предмет на доставката трябва да отговарят на техническата 
спецификация на възложителя, съдържаща се в образеца на ценова оферта и да са в 

съответствие с декларираното в техническата оферта на потенциалния изпълнител, 

съдържащи се в СЕВОП. 
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9. Попълването и подаването на офертите, както и тяхното разглеждане, 
оценка и класиране се извършва по електронен път чрез СЕВОП, на интернет адрес 

http://sevop.minfin.bg, секция „Дейност: Мини-процедури“, поръчка № 0144 „Доставка 

на оригинални тонери Хюлет Пакард за нуждите на Министерството на енергетиакта“. 

10. Фазите за електронно възлагане на обществената поръчка се определят от 
системните дати в менюто „График“ на процедурата и са видими за всички участници 

в нея.  

До момента на настъпване на системната дата „Отваряне на офертите“, 

съдържанието на подадените оферти е скрито за възложителя и е видима само за 

участника, който я е подал. 

След изтичане на срока за получаване на оферти в СЕВОП, възложителят 

назначава комисия за разглеждането, оценката и класирането на офертите по 

критерий „най-ниска цена“.  

11. В случай че по някоя позиция липсва предложена единична цена, тя се 
замества по право с единичната цена, посочена в ценовата оферта на съответния 

Потенциален изпълнител по сключеното Рамково споразумение, за съответния 

артикул, което се отразява в протокола на комисията. След извършване на 

корекцията, индивидуалният възложител извършва класиране на коригираните 

оферти. Цената на офертите се формира автоматично от СЕВОП, от единичните цени 

на конкретните артикули, умножени по техните количества. 

12. Класирането на потенциалните изпълнители се извършва от СЕВОП във 
възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска 

цена, а на последно – участникът предложил най-висока. 

Възложителят определя за изпълнител на договора класирания на първо място 

участник и сключва договор по реда на чл. 74 от ЗОП. 

 

Лица за контакт за допълнителна информация:  

Галина Орешарска, главен експерт, дирекция „Финанси и управление на 

собствеността“ – тел.: 02/ 9263 108; 

Завен Жамгочиян, старши юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване в 

администрацията“, дирекция „Правна“ – тел.: 02/ 9263 173; 

 

 
 
 
 
ТАТЯНА СЕКУЛОВА 
Главен секретар  
 
 


