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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:517766-2019:TEXT:BG:HTML

България-Царево: Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
2019/S 211-517766

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: „Югоизточно държавно предприятие“ ДП — гр. Сливен, ТП „ДГС Царево“
Национален регистрационен номер: 2016176540241
Пощенски адрес: общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Хан Аспарух“ № 25
Град: Царево
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8260
Държава: България
Лице за контакт: Иванка Желязкова
Електронна поща: dgstsarevo@uidp-sliven.com 
Телефон:  +359 0884529881
Факс:  +359 59052017
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.dgstsarevo.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: http://uidp-sliven.com/procedures/3256

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5) Основна дейност
Друга дейност: стопанисване на горите, управление, възпроизводство, ползване и опазване, съгласно
Закон за горите

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и др.),
включително и доставка на резервни части, материали консумативи за офис техника

II.1.2) Основен CPV код
50320000 - RC03

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

mailto:dgstsarevo@uidp-sliven.com
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II.1.4) Кратко описание:
Предметът на обществената поръчка включва абонаментно и сервизно обслужване на офис техника
(компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори,
телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.), включително и доставка на резервни
части, материали консумативи за офис техника, като видовете работи и изискванията на възложителя
за изпълнение на поръчката са подробно описани в техническата спецификация — приложение № 11,
неразделна част от документацията.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 23 280.00 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
50320000 - RC03

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:
Услугата се извършва с транспорт на изпълнителя до административната сграда на ТП „ДГС Царево“,
гр. Царево, а в случай че техниката не може да бъде отремонтирана на място — сервизната база на
изпълнителя

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности:
1. Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включващо: поддръжка в техническа
изправност и годност за ползване, отстраняване на повреди, технически прегледи на офис техниката
и поддържане на локалната мрежа в горското стопанство. Вложеният труд за диагностика, ремонт
и профилактика на офис техниката, инструктажът за правилна експлоатация, когато последният е
необходим, както и транспортът на сервизните специалисти до адреса на възложителя и обратно е за
сметка на договорената обща 1-годишна цена за поддръжка на офис техниката. В случай че техниката
не може да бъде отремонтирана на място доставянето на офис техниката до сервизната база — офис
на изпълнителя, и обратно е за сметка на изпълнителя. Диагностиката и профилактиката на офис
техниката се извършва минимум веднъж месечно. Ремонтът се извършва при необходимост. В цената на
поддръжката на офис техниката не се включва цената на резервните части, материалите и конс

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени в методиката за
оценяване в документацията за участие.
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Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 132-324215

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 129

Наименование:
Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
29/10/2019

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Комплекс 2000“ ООД
Национален регистрационен номер: 102663899
Пощенски адрес: бул. „Сан Стефано“ № 129
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: office@komplex2000.com 
Телефон:  +359 56840655
Факс:  +359 56810780
Интернет адрес: www.komplex2000.com
Изпълнителят е МСП: да

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324215-2019:TEXT:BG:HTML
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V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 24 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 23 280.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197 от ЗОП пред Комисия за защита на
конкуренцията

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: Град Ватикана
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/10/2019

mailto:cpcadmin@cpc.bg
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