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Република България
4000, Пловдив
бул. “Марица” № 26

РЕКТОР:   тел.:   ++ 359 32 643 005
факс: ++ 359 32 644 102
URL: www.uft-plovdiv.bg

Е-mail: гекtor_uft@uft-plovdiv.bg

З  А  П  О  В  Е  Д
№  118

Пловдив, 23.02.2012г.

Относно: Обявяване на процедура по оферти, по реда на чл.2, ал.1 т.1, във връзка с чл.2а,
чл.2б и чл.2в от НВМОП, в сила от 02.11.2010 г., и последващите ги изменения за
годишна доставка на химикали, лабораторна стъклария и канцеларски материали, за
нуждите на университета, през 2012 г.

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

1.   Във връзка   със заповед № 116 /22.02.2012 г., откривам процедура под праговете на чл.2 ал.1
т.2 от НВМОП, за доставка по оферти.

2.   Предмет на процедурата -   годишна доставка на химикали, лабораторна стъклария и канце-
ларски материали, за нуждите на университета, през 2012 г.

3.      Изисквания към доставчиците – публична покана до неограничен брой доставчици.
4.     Изисквания към доставката – доставят се нови, първокачествени материали в начален срок

на годност, описани по количества и видове в приложени описи:
4.1    Опис № 1 – видове и количества канцеларски материали;
4.2    Опис № 2 – видове и количества химикали и лабораторна стъклария;
5.      Обявление - на местата за обяви в университета и на интернет страницата му.
6.   Методика за оценка на офертите – най-ниска предложена обща цена, по всеки един от

описите на участниците, чиито оферти са допуснати за разглеждане след прието техническо
предложение.

7.      Изисквания към съдържанието и формата на офертите на участниците, във връзка с чл.2а
ал.2, изготвени по реда на чл.2а, ал.3 т.1 – писмени предложения:

7.1     Техническо предложение:
7.1.1  Копие от регистрация на участника;
7.1 2  Срок на валидност на офертите – до 31.12.2012 г.;
7.1.3  Срок за междинна доставка – до 24 часа след заявка;
7.1.4  Без аванс при сключване на договор;
7.1.5  Доказателства за наличие на складова база и изложбен офис в гр. Пловдив;
7.1.6 Референции от поне трима възложители, за изпълнени аналогични доставки през

последните до три години.
7.1.7   Количествено съответствие на офертата с техничесото задание по т.4.1 и т.4.2;
7.1.8   Представяне на каталози на оферираните артикули
7.2    Финансово предложение :
7.2.1 Предлагана обща цена за годишна доставка, в лева без ДДС, по опис № 1;
или
7.2.2 Предлагана обща цена за годишна доставка, в лева без ДДС, по опис № 2;
8.    Комисията за оценка на офертите ще бъде назначена по реда и условията на заповед № 116

/22.02.2012г.
9.   Представяне на офертите – в запечатан, здрав, непрозрачен плик с надпис : Оферта за

конкурса за доставка на канцеларски материали / Оферта за конкурса за доставка на химикали и



                         Заповед за годишна доставка на консумативи за 2012г.
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лабораторна стъклария – за нуждите на УХТ – Пловдив за 2010г. Наименование и  адрес на
участника. В Ректората, Пловдив -4000 , бул. Марица “ № 26, стая 118, “Деловодство”, в работното
време на университета.  Срок за събиране на офертите – до 16,00 часа на 02.03.2012г.

9.1   На разглеждане от комисията подлежат само оферти представени по описания по-горе
начин, форма и изисквания – чл.2 б ал.2 от НВМОП.
 10.   Звено “МТС иА” – тел 032 642 660 и 032 603 615, да предоставя на желаещите копие от
описите по т.4.1 и 4.2 на магнитен носител и да предоставя необходимата информация.
 11.   С класирания от комисията на първо место от комисията участник се сключва договор за
доставка, в седем дневен срок след 07.03.2012г.
     12.    За допълнителна информация тел. 032 644 242, стая № 105 в Ректората,

Приложение : Опис № 1 – видове и количества канцеларски материали;
 Опис № 2 – видове и количества химикали и лабораторна стъклария;

Ректор :            ..............П............
                                                  проф.дтн инж. К. Динков
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