МИ НИ СТЕ РСТ ВО Н А В ЪТР ЕШНИ ТЕ Р АБО ТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ
Рег.№ 357р-10898/04.12.2015 г.

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ
За избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на компютърни конфигурации и лазерни многофункционални
устройства за нуждите на ОДМВР - Добрич” по обособени позиции

І.. Пълно описание на предмета на поръчката: “Доставка на компютърни
конфигурации и лазерни многофункционални устройства за нуждите на ОДМВР- Добрич”
в следните обособени позиции:
1. Компютърни конфигурации вид 1;
2. Компютърни конфигурации вид 2;
3. Компютърни конфигурации вид 3;
4. Лазерни многофункционални устройства
ІІ..Технически изисквания: съгласно приложена техническа спецификация (приложение
№ 1). Кандидатът да декларира готовност да изпълни всички условия на възложителя, посочени
в техническата спецификация.
ІІІ. Място за изпълнение: гр. Добрич, ул.„Максим Горки” № 12, сектор УССД при
ОДМВР - Добрич.
ІV. Общо количество и вид : по писмена заявка на възложителя в рамките на осигурения
финансов ресурс. Посочените единични бройки в ценовото предложение са с цел определяне на
единична цена и ще се ползват само за класиране на участниците съобразно критерия „найниска цена”, при спазване на условията в техническата спецификация.
V. Прогнозна стойност – 22 600 (двадесет и две хиляди и шестстотин) лева с включен
ДДС (18 833,33 лв. без ДДС), осигурени по § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” по
бюджета на ОДМВР – Добрич.
VІ. Гаранционен срок – предложен от изпълнителя, но не по-малък от 36 месеца за
всички устройства от датата на подписване на приемателно -предавателен протокол.
VІІ. Начин на образуване на цената: Предлаганата цена да включва единична цена за
всяка позиция в лева без вкл. ДДС и обща цена за всички позиции без и с вкл. ДДС – съгласно
„Ценово предложение“ /образец/ – приложение № 3. Ценовото предложение да бъде подписано
от участника. Когато участникът не е регистриран по Закона за данък върху добавената
стойност /ЗДДС/, не посочва ДДС в предложената от него.
VІІІ. Срок на валидност на ценовото предложение: 60 календарни дни от датата на
изтичане на срока за представяне на ценово предложение.
ІХ. Критерий за избор: „най – ниска предложена цена”.
Х. Срок на изпълнение на заявките – предложен от изпълнителя , но не по- късно от
17.12.2015 г.
ХІ.Условия и начин на плащане: чрез банков превод в рамките на 15 (петнадесет)
календарни дни след точно изпълнение на задълженията на Изпълнителя , срещу представяне
на оригинална фактура и двустранно подписан приемателно - предавателен протокол за
доставката.
ХІІ. Съпроводителни документи: Оригинална фактура и приемателно -предавателен
протокол за доставката.
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Сделката ще се докаже с първични платежни документи, регламентирани в Закона за
счетоводството и ЗДДС, без да се сключва договор.
ХІІІ. Участниците да представят попълнени и подписани :
1. Сведения за участника (по образец) - Приложение № 2;
2. Ценово предложение (по образец) - Приложение № 3;
Моля, при проявен от Вас интерес да изпратите Вашето предложение до 17:00 часа на
10.12.2015 г. по факс: 058/658217, е-mail: odp_dobrich@abv.bg или в деловодството на ОДМВР Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „Максим Горки” № 12.
За контакти:
Гл. инспектор Г. Георгиева, началник сектор УССД, тел. 058/658280
Приложения:
1. Техническа спецификация - Приложение № 1;
2. Сведения за участника (образец) - Приложение № 2;
3. Ценово предложение (образец) - Приложение № 3.
ЗА ДИРЕКТОР НА
ОДМВР – ДОБРИЧ
КОМИСАР: /П/
(Костадин Харитов)
Съгласно Заповед №357з-2664/01.12.2015 г.
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