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СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки

Системно време: 26.11.2018 г. 11:38 ч.

0990 Доставка на бланки и пощенски пликове за
нуждите на Изпълнителна агенция "Главна
инспекция по труда" Сключен договор за изпълнение
Параметри
Оферти

График
Оценка

Всички оферти

Изисквания

Образец на ценова оферта

Сравнение и избор

РОЕЛ 98 ООД оферта

Тръжно досие
Изисквания

Участници

Помощ

Цветелия Петрова
Изход

Въпроси и отговори

Договор с изпълнителя

1. Предложение за изпълнение на поръчката

Въпроси

Дейности
Публикувани процедури за РС

1. Предложение за изпълнение на поръчката Въпросник
3 Въпроси

Събиране на заявки

РОЕЛ 98 ООД

Рамкови споразумения

Роберт Левиев
070010377
r_leviev@roel-98.com

Мини-процедури
Документен център
Съобщения

100%

Преглед

попълнени

Известявания
Календар

1.1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
попълнени

Персонална информация

Съгласие с условията на поръчката
1.1.1.

попълнени

Минимално изискване

Информационно табло
Липсва прикачен документ

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация при следните условия:
1. Приемаме срокът за изпълнение на доставките да бъде от датата на сключване на договор до
06.03.2020 г.
2. Приемаме да доставяме артикулите посочени от Възложителя в Поканата, и в пълно съответствие с
изискванията, поставени в нея, за което прилагаме попълнен Образец № 3б.
3. Приемаме доставяните от нас артикули да бъдат:
Нови и неупотребявани;
Произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за
периода на ползването им;
4. Доставката на пощенските пликове и бланки ще се извършва по начина и до местата, определени от
Възложителя в Поканата и съгласно Проекта на Договор към нея.
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/OfferDetailsSurveyGroupQuestions.aspx?groupId=1485&tenderId=990&offerid=3910&surveyId=941

Фирмен профил
Мoят профил
Контакти

Лице за контакт:
Николай Тюркеджиев
02 8101757
Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.govern
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II. Допълнителни условия за изпълнение на поръчката:
1. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
2. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
приложения към Поканата проект на договор.
4. Настоящото предложение е валидно 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за подаване на
офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на
този срок.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Към настоящото техническо предложение прилагам в СЕВОП:
1.Образец №3б попълнен и приложен към въпросника Техническо предложение в СЕВОП.

Документи към въпроса:
Образец 3б.xls 34 Kb

ДА
Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация
при следните условия:
1. Приемаме срокът за изпълнение на доставките да бъде от датата на
сключване на договор до 06.03.2020 г.
2. Приемаме да доставяме артикулите посочени от Възложителя в
Поканата, и в пълно съответствие с изискванията, поставени в нея, за
което прилагаме попълнен Образец № 3б.
3. Приемаме доставяните от нас артикули да бъдат:

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не
Не - Минимално изискване

Нови и неупотребявани;
Произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода
на ползването им;
4. Доставката на пощенските пликове и бланки ще се извършва по начина и до местата, определени от
Възложителя в Поканата и съгласно Проекта на Договор към нея.
II. Допълнителни условия за изпълнение на поръчката:
1.Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
2. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения
към Поканата проект на договор.
4. Настоящото предложение е валидно 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за подаване на офертите
и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Към настоящото техническо предложение прилагам в СЕВОП:
https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/OfferDetailsSurveyGroupQuestions.aspx?groupId=1485&tenderId=990&offerid=3910&surveyId=941
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1.Образец №3б попълнен и приложен към въпросника Техническо предложение в СЕВОП.
Прикачени документи:

Предложение за изпълнение на поръчката
1.1.2.

попълнени

Минимално изискване

Участникът следва да попълни таблицата по Образец №3б към въпроса като попълни всички артикули в
нея и посочи наименование/модел на предлаганият от него артикул за всеки отделен ред в таблицата.
Документи към въпроса:
Образец 3б.xls 34 Kb

Прикачени документи:

Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не
Не - Минимално изискване

Образец 3б.xls 34 Kb
Образец 3б.xls.p7s 38 Kb

Деклариране отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
1.1.3.

попълнени

Минимално изискване

Участникът следва да декларира отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Документи към въпроса:
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.doc 168 Kb

https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/OfferDetailsSurveyGroupQuestions.aspx?groupId=1485&tenderId=990&offerid=3910&surveyId=941
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Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не

Прикачени документи:

Не - Минимално изискване

Декларация по чл. 54, ал. 1.doc 168 Kb
Декларация по чл. 54, ал. 1.doc.p7s 172 Kb

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма
"Административен капацитет", съфинансиран от Европейският съюз чрез
Европейския социален фонд
Възложител: ЦООП към МФ
Изпълнител: НегоПро
СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:0 load:2640 prerender:2859 Total:2875 Browser load:759 latency:46

https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/OfferDetailsSurveyGroupQuestions.aspx?groupId=1485&tenderId=990&offerid=3910&surveyId=941
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0990 Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция
"Главна инспекция по труда"
РОЕЛ 98 ООД оферта
Доставка на пощенски пликове и бланки
#

Артикул

1

Брой

Цена

[БЛ-142] Авансов отчет 100 л. вестник

10

0,42
лв.

4,2 лв.

2

[БЛ2] Авансов отчет валута, 100 листа в кочана (кочан)

10

0,65
лв.

6,5 лв.

3

[БЛ11] Искане за отпускане на материални ценности, голям формат, 100 листа
химизирано (кочан)

15

2,4
лв.

36 лв.

4

[БЛ50] Удостоверение за трудов стаж /УП-3/ (брой)

50

0,01
лв.

0,5 лв.

5

[БЛ51] Удостоверение за трудово възнаграждение /УП-2/ (брой)

50

0,02
лв.

1 лв.

6

[БЛ37] Пътна книжка 20 листа (брой)

450

0,28
лв.

126 лв.

7

[БЛ42] Регистър на входящи и изходящи документи за класифицирана документация
(съгл. Правилника за прилагане на закона за защита на класифицираната информация)
(брой)

2

1,68
лв.

3,36 лв.

8

[БЛ43] Регистър на отчетните и сборните документи за класифицирана информация
(съгл. Правилника за прилагане на закона за защита на класифицираната информация)
(брой)

2

1,68
лв.

3,36 лв.

9

[БЛ49] Трудова книжка 16-20 листа (брой)

50

1,29
лв.

64,5 лв.

10

[БЛ70] Акт за приемане и предаване на ДА, ПФПСД 001, химизирана хартия, формат А4
сто листа в кочан, без номерация (кочан)

4

2,14
лв.

8,56 лв.

11

[ПЛ-122] Обратни разписки - кочан

2

0,9
лв.

1,8 лв.

12

[ПЛ69] Плик В4 бял, непрозрачен,смз лента; 250 х 353мм; офсет, мин. 80 г/кв.м, тип
джоб (брой)

100

0,1
лв.

10 лв.

13

[ПЛ5] Плик B4 кафяв, 250 х 353 мм; смз лента; хармоника, мин. 80 гр/кв.м (брой)

100

0,14
лв.

14 лв.

14

[ПЛ13] Плик C4 229 х 324 мм, кафяв; смз лента; хармоника, мин. 80 гр/кв.м (брой)

100

0,1
лв.

10 лв.

15

[ПЛ70] Плик С4, 229х324 мм, бял, непрозрачен, смз лента, залепване по дължина, мин.
80гр./кв.м. (брой)

30000

0,07
лв.

2 100 лв.

16

[ПЛ71] Плик С4 229 х 324 мм; кафяв; смз лента; тип джоб, мин. 80 г/кв.м/ брой

100

0,09
лв.

9 лв.

17

[ПЛ42] Плик С5 бял 162 х 229 мм бял, самозалепваща лента, капак по дължината
непрозрачен (брой)

55000

0,03
лв.

1 650 лв.

18

[ПЛ22] Плик DL, бял, 110 х 220 мм, смз лента, мин. 80 гр/кв.м (брой)

45000

0,01
лв.

450 лв.

19

[ПЛ25] Плик DL 110 х 220 мм, бял офсет, с плътен черен фон с лента, мин. 90 гр./кв.м.
(брой)

100

0,03
лв.

3 лв.

20

[ПЛ30] Плик секретна поща 250 х 353 мм, бял офсет, мин 80 гр/кв.м (брой)

100

0,1
лв.

10 лв.

21

[ПЛ36] Плик 150 х 215 мм, бял, смз лента по късата страна, с мехурчета (брой)

100

0,11
лв.

11 лв.

22

[ПЛ43] Плик 300 мм х 420 мм. кафяв, хармоника, (брой)

100

0,17
лв.

17 лв.

23

[ПЛ74] Плик кафяв с дъно 300 мм х 420 мм

100

0,34
лв.

34 лв.

Общо

Обща цена в лв.
без ДДС

4 573,78 лв.

