
  Приложение № 1 

УТВЪРЖДАВАМ: 

НАЧАЛНИК НА КОМЕНДАНТСТВО – МО 

ПОЛКОВНИК   РУМЕН ВАСИЛЕВ  

        ___.___.2014 г. 

 

 

 

П О К А Н А 

  

за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗОП с 

предмет „Доставка на строително имущество и материали за нуждите на 

Комендантство – МО“ 

 

         На основание Заповед № РД - 07 - 230/23.07.2014 г. на началника на 

Комендантство – МО, Ви отправям покана за участие в процедура за възлагане 

обществена поръчка, както следва: 

 

І.  ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И УСЛОВИЯ ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1.1 Предметът на обществената поръчка е : „Доставка на строително 

имущество и материали за нуждите на Комендантство – МО“, съгласно 

техническа спецификация и приложенията към нея, утвърдена от 

възложителя /Приложение № 1/.  

1.2. Срок за изпълнение на обществената поръчка – 1 (една) година, считано 

от датата на сключване на договора. 

1.3.  Срок за изпълнение на доставката – по заявка на възложителя  до 2 

(два) работни дни от датата на подаване на заявката. 

1.4.  Състав и описание на доставката - строително имущество и материали, 

съгласно приложенията към техническата спецификация № 1, № 2, № 3 № 4; 
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         1.5.  Доставките да бъдат извършени съгласно сключен договор. 

1.6. Изисквания към участниците - изпълнителите на доставката  на 

строително имущество и материали, трябва да подават оферта с единични цени, за 

всички номенклатури от приложение № 1, № 2, № 3 и № 4, в противен случай 

участника ще бъде отстранен. 

1.7. Изисквания по качеството - доставените строителното имущество и   

материали  трябва да бъдат в срок на годност не по- малък от шест месеца от 

крайния им срок за използване. 

1.8.  Представените оферти  се класират по критерия „най – ниска цена”. 

1.9.  Начин на плащане – плащането ще се извършва  по банков път в срок 

до 30 дни след представяне на следните документи: 

     -   фактура, оригинал, подписана от представител на изпълнителя и на 

възложителя; 

     -  приемо-предавателен протокол, подписан от представителите на 

изпълнителя и на възложителя; 

1.10. Не се допускат  варианти за представяне на оферти. 

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ  

 Офертата да съдържа: 

2.1.  Ценово предложение за изпълнение на всяко приложение  от № 1 до № 

4, съдържащо единична цена без включен ДДС, по всеки отделен артикул от 

приложенията, включително и сумарната стойност. 

 

ІІІ.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

3.1.   Всеки участник има право да представи само една оферта.  

3.2. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или 

от негов упълномощен представител с надпис: „Доставка на строително 

имущество и материали за нуждите на Комендантство – МО“. Върху плика, 

участникът да посочи наименование на дружеството, адрес за кореспонденция, 

телефон, факс и по възможност – електронен адрес. 
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3.3. Офертите се представят на адрес:  София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 

3, партерен етаж стая № 56,  Комендантство – МО, между 09.00 - 16.00 часа до 

30.07.2014 г. ; тел. 02/ 92 21620, 02/ 92 21623. 

3.4.  При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, 

датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ 

регистър, за което на участника се издава документ. Оферта, представена след 

изтичане на крайния срок, не се приема от Комендантство - МО. Не се приема и 

оферта в плик, не запечатан или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се 

връща на кандидата и това се отбелязва в регистъра. 

3.5. Участникът следва да подаде своята оферта до датата и часа, посочени в 

т. 3.3. от настоящата покана. Изборът на изпълнителя на поръчката ще бъде 

извършен на база „най-ниска цена”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


