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ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
*

Във връзка с чл.20, ал.4 от ЗОП и във връзка с чл.57 от Вътрешни правила за
управление на цикъла на обществените поръчки в РЗИ - Благоевград
ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА
За участие в процедура за възлагане на договор чрез събиране на оферти, изготвени
в отговор на настоящата покана, при следните условия:
Предмет: "Доставка на реактиви, необходими за химичен анализ на води,
храни, козметични продукти и битови химични препарати, химични агенти" в РЗИ Благоевград
Оценяването на предложенията ще бъде извършено по критерий "най-ниска цена"
с показатели описани в поканата.
Място и срок за изпълнение на поръчката
Мястото за изпълнение на поръчката в РЗИ - Благоевград, ул.“Братя Миладинови“
№2, гр. Благоевград
Доставките ще се изпълняват от изпълнителя в срок, предложен от същия в дни,
до 30 /тридесет/ работни дни, след получаване на писмена заявка от Възложителя по
факс, електронна поща или друг начин,
Посочените количества по количествената спецификация са ориентировъчни и не
пораждат задължение за РЗИ - Благоевград да ги закупи в целия прогнозен обем.
Изисквания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Производителите на предлаганите продукти да имат внедрена система за
управление на качеството съгласно международни стандарти ISO 9001 или еквивалентно
на фирмата производител на продуктите, предмет на доставка, за които участникът е
подал предложение;
Участниците да имат внедрена система за управление на качеството съгласно
международни стандарти ISO 9001:2008 или да има въведени други еквивалентни мерки
за осигуряване на качеството с обхват, отговарящ на предмета на настоящата поръчка:
За сертифицираните материали за калибриране фирмата или лабораторията, издала
сертификата, трябва да е акредитирана по ISO 17025 или еквивалентно и стандартният
сравнителен материал да е произведен в съответствие с ISO Guide 34; резултатът трябва да
бъде разширен с неговата неопределеност, а не със стандартно отклонение или % грешка.
Материалът трябва да бъде проследим до първичен еталон;

За сертифицираните материали за калибриране със сертификати, които са издадени
от метрологични институти или имащи лого на националния им акредитиращ орган,
задължително трябва да има резултат и неопределеност;
Предоставяне на образци/ мостри на опаковки, каталози, брошури или други
материали за продуктите предмет на доставка. От предоставените материали трябва ясно
да личи връзката между декларираната фирма производител и оферирания каталожен
номер. Каталожният номер, посочен в офертата, трябва да бъде проследим в материалите,
приложени в документацията на участника и/или на интернет страницата на посочения
производител;
Заверено копие в превод на стандарти ISO 9001 или еквивалентно на фирмата
производител на продуктите, предмет на доставка ;
Заверено копие на ISO 9001:2008 или еквивалентно на участника в процедурата;
Декларация свободен текст, че фирмата или лабораторията, издала сертификата за
сертифицираните материали за калибриране е акредитирана по ISO 17025 или
еквивалентно и стандартният сравнителен материал да е произведен в съответствие с ISO
Guide 34;
<
Декларация свободен текст, че сертифицираните материали за калибриране със
сертификати, които са издадени от метрологични институти или имащи лого на
националния им акредитиращ орган, задължително ще има резултат и неопределеност.
Образци/ мостри на опаковки, каталози, брошури, технически спецификации или
други материали за продуктите предмет на доставка.

•

•
•

•

Изисквания към начина на представяне на предложенията:
представят се в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника
или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка;
върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс
и електронен адрес, наименованието на предмета на услугата.
при приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за
което па приносителят се издава документ;
не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците
предложенията, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване
или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.
Варианти: Не се допускат. Всеки участник има право да предложи само една
оферта.

Цена и начин на плащане.
• Начин на плащане - по банков път. До 60 дни отложено плащане.
• Цената на предложението включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнение
на поръчката (без ДДС).
Срокът за предоставяне на оферти е до 17.00 ч. на 31.08.2016 г. в деловодството на РЗИ
- Благоевград. Допълнителна информация на телефон 073/885322
ПРИЛОЖЕНИЯ: 3/ТРИ/ ФАЙЛА ВЪВ ФОРМАТ MSEXCEL.

