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Приложение № 1 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

Наименование на обществената поръчка: „Периодична доставка на канцеларски 

материали, копирна хартия и съвместими консумативи за разпечатваща техника  за 

нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2017г. по                 

4 обособени позиции“ 
 

Възложител: Медицински Университет/ МУ/- София-Ректорат 

 

Поръчката е разделена на 4 (четири) обособени позиции, с посочени необходимите 

характеристики на артикулите, съгласно Технически спецификации общо по позиции                     

/ Приложение №1а/ от документацията за участие.  

 

Оферираните артикули следва да отговарят напълно на всички изисквания на Възложителя, 

посочени в Технически спецификации общо по позиции /Приложение №1а/ от 

документацията за обществена поръчка. Участник предложил артикул, който не отговаря на 

някое от посочените в Техническата спецификация изисквания за съответния артикул в 

обособената позиция ще бъде отстранен от участие за цялата обособена позиция.  

 

Процедурата има за цел сключване на договори с изпълнители на обществена поръчка с 

предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и 

съвместими консумативи за разпечатваща техника  за нуждите на Ректората и звената 

на Медицински университет – София за 2017г. по 4 обособени позиции“, както следва: 
- Обособена позиция № 1. Канцеларски материали; 
- Обособена позиция № 2. Копирна хартия;  
- Обособена позиция № 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника;   
- Обособена позиция № 4. Папки, кламери и хартиени ролки  - обособената позиция 

е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1, т.1 от ЗОП; 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк 

безплатен достъп на следния електронен адрес: http://pk.mu-sofia.bg/ - Профил на купувача на 

Медицински университет-София към електронната преписка /досие / на настоящата 

процедура /съответния идентиф. номер в АОП/. 

Източник на финансиране: Медицински университет – София, съответно Ректорат и 

структурните му звена на територията на гр.София. 

I. Предметът на поръчката включва периодична доставка на канцеларски материали, 

копирна хартия и съвместими консумативи за разпечатваща техника,  описани в 

Технически спецификации общо по позиции /Приложение № 1а/  от  документацията за 

обществена поръчка. 

Необходимо изискване към качеството на материалите, хартията и консумативите е да 

отговарят напълно на изискванията на описанието по отделните обособени позиции и 

артикули в тях. / Приложение № 1а/. 

Бялата копирна хартия /формат А4/ - артикул с код 01115-001 от обособена позиция 

№ 2 трябва да е с маса 80 гр., произведена от 100% целулоза, с висока белота и 

непрозрачност, подходяща за двустранно копиране, за високоскоростни копирни машини, 

лазерни и мастиленоструйни принтери. Параметрите на копирната хартия да отговарят min. 

на клас В и да върви безпроблемно на принтери и копирни машини. 

http://pk.mu-sofia.bg/
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ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Артикул  с код  01115-009 – хартия копирна премиум, А4, 80гр.,             

500 л., бяла която трябва да отговаря min. на клас А. 

 

Под „съвместими консумативи“ следва да се разбират касети с тонер, мастилници, 

ленти за матрични принтери и други подобни (които са директен консуматив за печат), които 

са нови, неупотребявани и нерециклирани, което се доказва с подписана от участника 

декларация  (Образец №  8) от документацията. 

В случай, че за някой артикул от обособена позиция № 3 не се предлага 

съвместим консуматив се допуска участниците да оферират оригинален такъв. 

 

II. Настоящата поръчка в частта по Обособена позиция № 4 представлява „запазена 

обществена поръчка" по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чиито предмет е включен в 

Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са 

предназначени 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, утвърден с 

Решение на Министерски съвет № 591 от 18.07.2016 г. 

 В процедурата за възлагане на поръчката по обособена позиция № 4, могат да 

участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще бъдат разгледани само, ако 

няма допуснати оферти на лицата по предходното изречение. 

 Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с 

увреждания, посочва в ЕЕДОП, номера под който е вписан в регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 

увреждания или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава-

членка на Европейския съюз.  

 Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват 

в това си качество в настоящата процедура  по обособена позиция   № 4  при условие, че      

най-малко 30 % от списъчния им състав е на хора с увреждания. Лицата следва да са 

регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания       

най-малко 3 години преди датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на 

обществената поръчка. Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на 

хора с увреждания, може да участва в обществената поръчка в това му качество за обособена 

позиция № 4 при условие, че може да изпълни 80 %  от нейния предмет със собствено 

производство и ресурс (машини, съоръжения и човешки ресурс) по смисъла на  чл. 12, ал. 6 

от ЗОП. При определяне на ресурса по предходното изречение участниците следва да се  

съобразят с изискванията на чл. 80, ал. 4 от ППЗОП. При невъзможност за самостоятелно 

изпълнение в посочения обем, участникът може да ползва подизпълнители или да се 

позовава на ресурсите на трети лица при условие, че и те са специализирани предприятия 

или кооперации на хора с увреждания. 

    

 III. Доставките ще се извършват периодично, съгласно разбивка по отделни звена и 

периоди през 2017г. Доставките се извършват до складовите помещения на съответните 

звена на Медицински университет-София до 15-то число на първия месец от съответното 

тримесечие през 2017 г. Артикулите за първо тримесечие на 2017г. се доставят до 

съответните звена до 15 календарни дни от  сключване на договора. 

 Разписанието  на доставките  по отделните звена е посочено в  Приложения от № 1б 

до № 10б от документацията за участие. 
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IV. Място за изпълнение на поръчката и контактни лица по звена: 

1б. За Ректората – бул.”Акад.Ив.Евст.Гешов” № 15 (сградата на НЦОЗА), контактно лице – 

Радостина Михайлова, тел. 02 9152 101; 

2б. За Медицински Факултет /МФ/ –  в сградата на ПУЦ на ул.”Здраве” № 2, контактно 

лице -  Мирослава Новкова, тел. 02 9172 512, мобилен 0884 064317; 

3б. За Фармацевтичен Факултет /ФФ/ – ул. „Дунав”  № 2, контактно лице – Петранка 

Михайлова, тел. 02 923 66 08 , мобилен 0882 643 218. 

 

4б. За Факултет по дентална медицина /ФДМ/ – ул.”Г.Софийски” № 1, контактно лице – 

Симеон Симеонов, тел. – 02 952 59 94, мобилен 0882 886 167; 

 

5б. За Факултет по Обществено Здраве /ФОЗ/ – ул.”Бяло море” № 8 – контактно лице – 

Станиела Петрова –  тел. 02 9432 304 

 

6б. За Център по Езиково Обучение Физическо Възпитание и Спорт/ ЦЕОФВС/ – 

ул.”Г.Софийски” № 1- контактно лице – Антоанета Попова, тел. 02 9230 279 и 02 9230 860; 

 

7б. За Медицински Колеж - София - ул.„Й.Филаретова” № 3, контактно лице – Владимир 

Гюзелев, тел. 02 9154 651; 

 

8б. За Централна Медицинска Библиотека /ЦМБ/ – ул. „Г.Софийски” № 1, контактно 

лице – Симона Меламед , тел. 02 952 59 20,  мобилен 0887 520 790; 

 

9б. За Развойна Техническа База /РТБ/ – ул. „Г.Софийски” № 1, контактно лице - Иванка 

Рачева, тел. 02 952 04 78, мобилен 0888 44 33 46. 

 

10б. За Студентски общежития и столове и социално - битово обслужване на студентите 

(СОССБОС)  – Студентски град, бл.40Б, ет.1, стая 105, контактно лице – Катя Божилова, 

тел. 02 862 30 82; 

   Доставките се извършват с транспорт на Изпълнителя и за сметка на Изпълнителя. 

 Условия за плащане: 

      Плащането се извършва в български лева от звеното краен получател по банков път, 

съгласно офертната цена по сметката на Изпълнителя  не по-късно от 20 календарни дни 

след доставката на артикулите за съответното тримесечие и след представяне от 

Изпълнителя на: 

- доставна фактура - оригинал на името и с данните на съответното звено краен 

получател  

              - двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който за всеки артикул са 

посочени вид и количество по обособени позици  № 1 и  № 2. За доставките по обособена 

позиция № 3 в протокола следва да са посочени: вид и количество, производител, продуктов 

номер и капацитет на консуматива. За доставките по обособена позиция № 4 в приемателно-

предавателния протокол да са посочени вид,  количество и производител на доставените 

артикули. В случай, че протоколите не съдържат посочените характеристики на доставените 

артикули, доставките няма да бъдат заплащани до отстраняване на пропуските в приемо-

предавателните протоколи.  

            Единичните цени на артикулите следва да включват стойността на артикулите с 

включени всички мита, такси и транспорт до крайния получател /съответното звено/  

съгласно разписанието. 
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 Договорените артикули се доставят по всички звена до складове или помещения 

посочени от съответните контактни лица. 

Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  Подизпълнителите трябва да 

отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по чл. 66, 

ал.2 от ЗОП. 

 

Правно основание и мотиви за избрания вид процедура: 

Процедурата е по чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП - открита. Основанието  за избор на този вид 

процедура се съдържа в разпоредбата на чл. 20, ал.1, т.1 буква б, във връзка с чл. 73 ал.1 от 

ЗОП. 

Прогнозната стойност на поръчката възлиза на 313 000,00 лв. без ДДС. Обществената 

поръчка се възлага въз основа на  икономически най-изгодната оферта, определена на 

основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“ за всяка обособена позиция, 

съгласно чл. 70, ал.2, т.1 от ЗОП.  

В Техническите спецификации общо по позиции не се съдържат изисквания, 

насочващи към определен производител или доставчик, нито търговска марка, патент или 

произход, характеризиращи артикулите.  

Възложителят не е поставил ограничение по отношение броя на обособените позиции, 

по които участниците могат да представят оферти.   

Условия за отваряне на офертите 

 Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от Възложителя,  

в деня и часа, определени в обявлението за обществената поръчка, в Ректората на 

Медицински университет – София, гр. София, бул.”Акад.Ив.Евст.Гешов” № 15 (сградата на 

НЦОЗА), етаж 12, зала № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да 

присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата 

за масово осведомяване. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите,  

участниците се уведомяват, чрез профила на купувача съгласно чл.53 от ППЗОП. 


