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 София 1111, ул. „Елисавета Багряна “ 20                                     тел.: 9486 181, факс: 9486 194 
www.registryagency.bg                                                                              office@registryagency.bg  

 

Изх. № 92-01-171/19.10.2018 г. 

 

 

ДО 

Изпълнителите по Рамково споразумение 

№СПОР-7/15.03.2018 г. 

 
1.  Кооперация „Панда“ 

ЕИК: 000885099 

Седалище и адрес на управление: 

бул. „Цариградско шосе” № 139 

гр. София, п. к. 1784 

Представлявано от Елка Каменова – Цанкова, 

председател, 029766896 

zop@office1.bg  

 

2. „ПЕРУН-ККБ“ ЕООД, ЕИК 101729823, 

Седалище и адрес на управление: 

гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Д-р Христо Татарчев“ 

№22, представлявано от Кирил Кирилов – управител 

Лице за контакт: Димитър Димитров, 073887451 

peryn_ofis@abv.bg  

 

3. „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 933“ ООД, ЕИК 811130355,  

Седалище и адрес на управление: 

гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Тодор Александров“ 

37, представлявано от Георги Шапков – управител,  

Лице за контакт:  Георги Шапков, 0885699052 

pb93_mebel@mail.bg  

 

4. „КОНТРАКС“ АД, ЕИК 175415627,  

Седалище и адрес на управление: 

гр. София, п.к. 1113, ул. „Тинтява“ №13, 

представлявано от Николай Йорданов – 

изпълнителен директор,  

029609770 

elizabeta.basheva@kontrax.bg  
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ПОКАНА 

 

за подаване на оферта чрез Системата за електронно възлагане на обществени 

поръчки (СЕВОП), въз основа на сключено Рамково споразумение 

№СПОР-7/15.03.2018 г., с предмет „Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и 

мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”, 

обособена позиция №1 

 

На основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП и чл. 22 от Рамково споразумение №СПОР-

7/15.03.2018 г. на Централния орган за покупки, Агенция по вписванията Ви кани да подадете 

оферта при следните условия:  

1. Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за 

нуждите на Агенция по вписванията“. 

2.  Срок и място за изпълнение на договора:  

Срок: 3 (три) месеца от сключване на договора. 

Място: съгласно Приложение 1а „Разпределение на метални шкафове и стелажи по 

места” и Приложение 1б „Разпределение на офис-мебели и столове по места” към проекта на 

договор  

3.  Обща прогнозна стойност на поръчката без ДДС: 55 000,00 лв.  

Участник, чиятооферта надвишава прогнозната стойност на поръчката, щебъде отстранен. 

4. Размер на гаранцията за изпълнение на договора: 5 % от стойността на договора без 

ДДС. 

5.  Изисквания към офертата:  

Попълването и подаването на офертите, както и тяхното разглеждане, оценка и класиране 

се извършва електронно чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки 

(СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”, раздел „Мини-

процедури“. В група въпроси „Техническо предложение“ рамковите изпълнители 

задължително попълват всеки ред от файла, съдържащ Образеца на ТП, като конкретизират 

размерите на мебелите, които ще доставя в допустимото отклонение от ±10% и го прикачат към 

секция „Изисквания“, към групата въпроси „Техническо предложение“. В секция „Образец на 

ценова оферта“ изпълнителите по рамковото споразумение задължително попълват всеки ред 

от колона 2 – размери, като конкретизират размерите на мебелите, които ще доставят в 

допустимото отклонение от ±10%. Попълнените размери в образеца на ценово предложение 

трябва да са идентични с тези, попълнени в образеца на техническо предложение за 

съответните артикули. 

Участник, който не попълни всеки ред с конкретни размери на артикули от Образеца на 

Техническо предложение, ще бъде отстранен. Участник, който не попълни всеки ред с 

конкретни размери на артикули от Ценовото предложение в СЕВОП или е допуснал 

несъответствие на размерите от Техническото предложение с тези за съответните артикули от 

Ценовото предложение, ще бъде отстранен.  

Изпълнителите по рамковото споразумение участват със същия ЕЕДОП, който са подали 

при централизираната открита процедура и не подават нов такъв, освен ако не е настъпила 

съществена промяна в обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП при откритата централизирана 

процедура.  

https://sevop.minfin.bg/
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Изпълнителите по рамковото споразумение декларират отсъствие на обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.  

6. Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена 

(Оценката се извършва по начина, описан в чл. 21 – чл. 22 от рамковото споразумение)  

7. Срок за представяне на офертите в отговор на поканата, съгласно графика в СЕВОП, 

а именно до 23:59 ч. на …31.10.2018 г. (не по-кратък от 10 дни, съгласно чл. 78 от ППЗОП) 

8. Отваряне на офертите, съгласно заложения в СЕВОП график, а именно 15:00 ч. на 

……..05.11.2018 г. 

9. Подаването на оферти, разглеждането и класирането им се извършва в СЕВОП. 

Лице за контакти: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и 

деловодство“, дирекция „ПОЧРД“, тел.: 02/9486 172, a.georgieva@registryagency.bg  

 

Приложения, съдържащи се в СЕВОП:  

1. Техническа спецификация – в образеца на Техническо предложение; 

1.а  Разпределение на метални шкафове и стелажи по места 

1.б. Разпределение на офис-мебели и столове по места 

2. Образец на Техническо предложение, който се създава от индивидуалния възложител в 

табличен вид (по Образец 5.1/5.2./5.3 от документацията на Централния орган), 

идентичен с Образеца на ценово предложение в СЕВОП по отношение на  редове с 

артикули (без колони 3-количество, 4-единични цени и 5-обща цена); 

3. Образец на Ценово предложение; 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП. 

5. Проект на договор (образец № 6 от документацията за централизираната открита 

процедура); 

 

      Възложител:   (п) 

        Габриела Николаева Козарева. 

                              

 

 

 

Съгласували: 

Николай Генсузов, и.д. гл. секретар и директор на дирекция „ПОЧРД“ 

Райна Давидова, директор на дирекция „ФСДУС“ 

Тодор Тодоров, началник на отдел „УС“ 

Евелина Георгиева- началник на отдел „ПОД“  

Изготвил: Антония Георгиева, главен юрисконсулт 

mailto:a.georgieva@registryagency.bg

