BG-София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. "Ген.
Тотлебен" №34, За: Иван Стефанов Стефанов, България 1606, София, Тел.: 02
9223409, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223413
Място/места за контакт: бул. "Ген. Тотлебен" №34
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: landforce.mod.bg.
Адрес на профила на купувача: http://landforce.mod.bg/.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предмета на обществената поръчка е изработка на рекламно - информационни
продукти и материали за съвместната българо - американска подготовка "BLACK
SEA ROTATIONAL FORCE - 14" с място на доставка военно формирование - 28
610 - София, кв. Княжево, ул. "Буря" № 26.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
18939000, 30192121, 22817000
(TA04,
TA05,
TA06) , 39221120
AB21) , 18331000 (AB24) , 22852000
Описание:
Ръчни чанти
Химикалки
Бележници с отбелязани дати за всеки ден или персонални тефтерчета (За
календар-бележници , За лични бележници , За бележници за записки )
Чаши (Порцелан , Стъкло )
Тениски (Текстил )
Папки за сортиране

(AB03,

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Количеството и обема на материалните средства по предмета на обществената
поръчка са подробно описани в Техническите изисквания /Приложение № 3/ , на
настоящата покана поместена на http://landforce.mod.bg/, рубрика " Профил на
купувача", раздел "Обществени поръчки". Забележка: Посочената прогнозна
стойност за поръчката е с включен ДДС.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Военно формирование 28610 - София, кв. Княжево, ул. Буря № 26
NUTS:
BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Изисквания за изпълнение на поръчката: 1.1. Изисквания към участниците: 1.1.1.
Да е регистриран в търговския регистър за което следва да приложи документи;
1.1.2. Срокът на валидност на офертата да е не по – малък от 30 работни дни. 1.2.
Изисквания към услугата: 1.2.1. Материалните средства предмет на обществената
поръчка следва да съответстват на изискванията посочени в техническите
изисквания - /Приложение № 3/. 1.2.2. Материалните средства предмет на
обществената поръчка, следва да бъдат нови, неупотребявани, оригинални, да са
безопасни при работа и не замърсяват околната среда. 1.2.3. Доставката на
материалните средства по предмета на обществената поръчка е за сметка на
изпълнителя. 1.2.4.Доставката на материалите предмет на обществената поръчка,
следва да се доставят в срок до 10 дни от датата подписването на договора; 2.
Начин на плащане - по банков път: Плащането се извършва по банкова сметка
посочена от изпълнителя, до 30 (тридесет) дни след представянето на надлежно
оформена фактура подписана от представители на Изпълнителя и на Възложителя и
протокол за приемане на материалните средства, подписан от представители на
Изпълнителя и на Възложителя. 3. Указания за подготовка на офертите: Офертата
на участника се предоставя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът
да посочи предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и
електронен адрес. Ценовото предложение трябва да е комплексно, не се допуска
участие за отделни позиции. 3.1. Към офертата за участие в обществената поръчка
/Приложение № 1/ по реда на чл.14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки
да са приложени: 3.1.1. Ценово предложение /Приложение № 2/; 3.1.2. Пакт за
почтеност /Приложение № 4/ - (Неподписването на пакта за почтеност не е
основание за отстраняване от участие); 3.1.3. Копие от документите за регистрация
или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. 3.1.4.
Пълномощно на лицата подписали офертата, в случай че нямат представителни
функции. В случай, че участник бъде избран за изпълнител, за подписване на
договор трябва да представи удостоверение за актуално състояние, свидетелство за
съдимост на лицето представляващо дружеството, Декларация по чл. 327б ал.1 и 2
от ЗОВСРБ, /Приложение № 5/, Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП /Приложение №
6/ и Декларация по реда на чл. 3, т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС / Приложение №
7/. Забележка: Възложителят не се счита за обвързан с посочените количества и
артикули.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
09/06/2014 16:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Възложителя предоставя електронен достъп до настоящата покана и изброените
приложения на следния адрес: http://landforce.mod.bg, рубрика "Профил на
купувача", раздел "Обществени поръчки". Офертите се подават на адрес - гр.
София, 1606, район "Красно село", бул. "Ген. Тотлебен" № 34, военно
формирование 22 450 в посочените срокове в настоящата покана.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
09/06/2014

Приложение 1
УЧАСТНИК: ………………………………………………………………………
Седалище и адрес на управление:………………………………………………
тел…………………………./факс………........………/ e-mail …………………..
ЕИК/Булстат ………………………........................................................................
Адрес за кореспонденция ………………………………………………………..

ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за
обществените поръчки
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас
обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените
поръчки с предмет: „Изработка на рекламно – информационни продукти и
материали за съвместната българо – американска подготовка „BLACK SEA
ROTATIONAL FORCE – 14”.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в
обявената от Вас обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Съгласни сме
с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 30
работни дни от крайния срок за приемане на офертите.
Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем
определени за изпълнител, при сключването на договора да представим
удостоверение за актуално състояние и свидетелство за съдимост на лицето,
представляващо дружеството, както и декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и чл.
327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ.
Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника;
2. Ценова оферта, съгласно изискванията на документацията;
3. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;
4. Други по преценка на участника.

____________________
(място на деклариране)

___________________
(дата на деклариране)

Декларатор: ___________________
(подпис)

Приложение 2
УЧАСТНИК:
..............................................................................................................................
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(вариант)
за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона
за обществените поръчки с предмет: „Изработка на рекламно – информационни продукти и
материали за съвместната българо – американска подготовка „BLACK SEA ROTATIONAL
FORCE – 14”.
Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашата ценова оферта за изпълнение на обществената
поръчка:
І. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
№

Наименование

Количество/
бр.

Комплект химикал + ролер в кутия от
изкуствена кожа с лого на BSRF
Комплект метални химикалка + писалка +
молив в кутия с лого на BSRF
Химикалка с лазерна показалка в дървена
кутия с лого на BSRF

1.
2.
3.

Единична
цена в лева
(с ДДС)

Обща
цена в лева
(с ДДС)

50
60
30
200

4.

Химикалка с лого на BSRF

5.

Чанта за документи с лого на BSRF

100

6.

Фланелка с лого на BSRF

200

7.

Чаши с лого на BSRF

200

VIP КОМПЛЕКТИ
50

8.

Бележник с химикал с лого на BSRF

9.

Папка А4 с с лого на BSRF
Комплект писалка +химикалка с кожен
калъф в подаръчна кутия с лого на BSRF
Чанта за документи с няколко отделения с
лого на BSRF

10.
11.

30
40
30

Обща цена
Забележка:

1. Ценовото предложение трябва да е комплексно, не се допуска участие само за отделни
позиции.
2.Предложените материални средства да съответстват на позициите посочени в
приложение 3 и на посочените изисквания.
.
_________________
(място на деклариране)

_______________
(дата на деклариране)

Декларатор: ___________________
(подпис)

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование на номенклатурите

Място на доставка военно формирование 28610 - София
Комплект химикал + ролер в кутия от изкуствена кожа с
Бр.
лого на BSRF
Комплект метални химикалка + писалка + молив в кутия с
Бр.
лого на BSRF
Химикалка с лазерна показалка в дървена кутия с лого на
Бр.
BSRF
Бр.
Химикалка с лого на BSRF
Бр.
Чанта за документи с лого на BSRF
Бр.
Фланелка с лого на BSRF
Бр.
Чаши с лого на BSRF
VIP КОМПЛЕКТИ
Бр.
Бележник с химикал с лого на BSRF
Бр.
Папка А4 с лого на BSRF
Комплект писалка +химикалка с кожен калъф в подаръчна
Бр.
кутия с лого на BSRF
Бр.
Чанта за документи с няколко отделения с лого на BSRF

Количес
тво

№
по
ред

Мярка

за иизработване на рекламно-информационни продукти и материали за съвместната българо –
американска подготовка „BLACK SEA ROTATIONAL FORCE- 14”

до 50
до 60
до 30
до 200
до 100
до 200
до 200
до 50
до 30
до 40
до 30

1. Комплект химикал + ролер в кутия от изкуствена кожа с лого на BSRF – калъф от
изкуствена кожа с цип, гравирано лого и на двата пишещи инструмента,цвят – церен,
материал: масивен метал, ролер с въртящ се механизъм, химикал с подвижен защитен капак с
дебел пълнител
2. Комплект метални химикалка + писалка + молив в кутия с лого на BSRF материал:масивен метал с по три орнаментни пръстена, молив с двойно падаш връх, и трите
пишещи инструмента с гравирано лого в кутия с уплътнители.
3. Химикалка с лазерна показалка в дървена кутия с лого на BSRF- материал:метал, лазерна
показалка и мека LED светлина, с батерии в дървена кутия с уплътнител
4. Химикалка с лого на BSRF- материал: пластмаса с два метални орнаментни пръстена, с
нормално метално рама за защипване и голям пълнител, метална предна част и бутон за
включване/изключване.
5. Чанта за документи с лого на BSRF – материал: найлон, с регулируема презрамка, с едно
отделение, три джоба за документи и отделение за химикали, с щампована емблема на BSRF
6. Фланелка с лого на BSRF – фланелка от памук тип „ЛАКОСТА” с цветна шита силиконова
емблема, размери: M, L, XL,XXL
7. Чаши с лого на BSRF – за чай 200мл, материал – порцелан, с цветна емблема на BSRF
8. Бележник с химикал с лого на BSRF – папка блокнот; размер 9х14.7х1.2см; материал винил
- тъмен; 40листа – блок с химикал в черен цвят с цветна емблема на BSRF.
9. Папка А4 с лого на BSRF – размер 24х18х2см; материал венил – тъмен;характеристика –
отделения за визитки, държател за химикал, хартиен блок бял 80гр, 40листа, химикал в черен
цвят, с цветна емблема на BSRF

10. Комплект писалка +химикалка с кожен калъф в подаръчна кутия с лого на BSRF –
материал: корпус – метал, детайли „оръдеен бронз”, цвят - черен с въртящ се механизъм,
кутия черна.
11. Чанта за документи с няколко отделения с лого на BSRF – материал полиестер, с
регулируема презрамка, практични предни джобове, метални закопчалки, едно голямо и
малки отделения за документи

Приложение 4

Пакт за почтеност
между
Сухопътните
войски
и..............................................................,
участник в обществена поръчка за услуга с предмет: „Изработка на рекламно –
информационни продукти и материали за съвместната българо – американска
подготовка „BLACK SEA ROTATIONAL FORCE – 14”.
Днес................., между Сухопътните войски и ..............................., участник
в обществена поръчка за изработка на рекламно – информационни продукти и
материали за съвместната българо – американска подготовка „BLACK SEA
ROTATIONAL FORCE – 14 по реда и условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за
обществените поръчки, наричан по-долу за краткост „участник” се сключи
следният

Пакт за почтеност:
Двете страни осъзнават изцяло важността на състезателния характер на
процедурата за възлагане на обществената поръчка, организирана на основата на
почтеността и свободната конкуренция, изключващ изцяло злоупотреби от
какъвто и да е характер.
Двете страни поемат следните ангажименти, както следва:
1. Сухопътните войски поемат ангажимента да направят процедурата по
възлагане на обществената поръчка прозрачна и достъпна за всички участници,
които отговарят на условията й. Сухопътните войски ще положат всички
необходими условия да не допуснат негови служители да поискат или приемат
под каквато и да било форма подкупи и подаръци, предоставени директно или
индиректно от участниците в обществената поръчка, както и да наложи на
виновните длъжностни лица дисциплинарно наказание и/или да сезира
компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от тях.
2. Участникът,................................................................ потвърждава, че:
/а/ не е предлагал, давал, както и че няма да предлага и да дава нито пряко,
нито косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да било
стимули или възнаграждения на което и да било официално лице/било от
страната, която подписва договора или от страната, за която ще се изпълнява
договора или от страната, за която ще се изпълнява договора/, на негови
родственици или бизнес сътрудници, с цел да спечели обществената поръчка,
както и с извличане на друг тип неправомерна изгода или за получаване на
друго предимство по незаконен начин; и
/б/ не се е споразумявал и няма да се споразумява с други страни с цел
неправомерно ограничаване на конкуренцията при провеждане на процедурата
за възлагане на обществената поръчка и сключване на съответния договор.
Участникът, ........................................... разбира изцяло както последствията
от тези ангажименти, така и важността на факта, че Сухопътните войски на
Република България разчита на поемането им от негова страна.

За целите на тази обществена поръчка участникът е предприел мерки, за
да гарантира спазването на ангажимента да не получава и да не предлага подкуп,
включително от негови мениджъри и/или служители, както и от всяка една от
третите страни, работещи с него по настоящия проект като агенти, консултанти,
партньори от консорциум, подизпълнители и доставчици.
Настоящият Пакт изразява морален обществен ангажимент, представлява
допълнение към документацията за участие в обществената поръчка и се подава
подписан от участника, заедно с офертата за участие. На участниците в
обществената поръчка се връчва подписан от командира на Сухопътните войски
на Република България екземпляр.
Страните приемат, че настоящия Пакт е в сила както до приключване на
процедурата по възлагане на обществената поръчка, така и за срока за
изпълнение на договора за обществена поръчка.
ЗА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ:

ЗА УЧАСТНИКА:

__________________________

___________________________

Приложение 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ
Долуподписаният/ата: ………….………………………………………...............
ЕГН …..………………, постоянен адрес …..…………………………………….........
……….………..……………., гражданство …..………...……………, притежаващ лична карта
№…………., издадена на……………..от МВР – гр.……… …………….. в качеството ми на
управител на (наименование на юридическото лице, физическото лице-ЕТ), адрес на
управление………………..,тел./факс;………..,
вписано
в
търговския
регистър
при…………………......................................………….съд по ф.д.№……….................../……..…г.,
БУЛСТАТ/ЕИК………….………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице обстоятелства
по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: …………………….
гр.…………………

Декларатор ……..…………………

Приложение 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5
от Закона за обществените поръчки
От _____________________________________ с ЕГН ____________, с постоянен адрес в гр.
____________, настоящ адрес в гр.___________, община ________, ул. _______ с лична карта
№ _________, издадена на _________ от ___________, управител/прокурист (член на
управителния съвет, член на Съвета на директорите и др. съгласно чл. 47 от ЗОП)
_____________ на _______________________ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), участник в
процедура
за
възлагане
на
обществена
поръчка
с
предмет:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
(посочете наименованието на поръчката)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
По чл. 47, ал. 5 от ЗОП:
1. Представляваният от мен участник не е свързан с възложителя или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация;
2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
____________________
(място на деклариране)
___________________
(дата на деклариране)

Декларатор: ________________
(подпис)

Забележка1: Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП;
Забележка2: В случай, че участникът е чуждестранно лице, по отношение на същия се
декларира, че не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и
подзаконовите актове и неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил
дейността си.
Забележка3: Чуждестранните участници съобразяват декларацията си с изискванията на
чл. 46 и сл. от ЗОП.

Приложение 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.3. т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните
с тях лица и техните действителни собственици
(„ЗИФОДРЮПДРС”)
Долуподписаният/ата:________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия)

притежаващ/а лична карта № ________________, издадена на __________________________
(дата на издаване)

от МВР – гр. ________________, адрес: _____________________________________________,
(място на издаване)

(постоянен адрес)

в качеството си на __________________, в___________________________________________
(длъжност)

(наименование на юридическото лице, физическо лице – ЕТ)

Със седалище ________________и адрес на управление: ______________________________,
тел./факс: _________, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с
ЕИК/БУЛСТАТ ______________ - кандидат/ участник/ подизпълнител в открита процедура
/ ненужното се зачертава/

/

за възлагане на обществена поръчка с по ЗОП предмет: „______________________________”
_______________________________________________________________________________.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС:
1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
/ненужното се зачертава/

по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното
подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим
е _____________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/

2. Е свързано / Не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби
/ненужното се зачертава/

на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикцията с преференциален
данъчен режим.
3. Попада в изключението на чл. 4, т. ___ от ЗИФОДРЮПДРС.
/ попълва се, ако дружеството е регистрирано с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим/

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, ал.
2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.

_______________
(място на деклариране)
___________________
(дата на деклариране)

Декларатор: ______________
(подпис и печат)
/__________________________/
(име и фамилия)

Забележка:
1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители. Когато кандидатът или участникът е
обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в
обединението.
2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да
представляват кандидата или участника/подизпълнителя документ за регистрация.

