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Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГУРКОВО"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540237

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Гурково

Пощенски адрес:
ул. ПРОХОДА №.1

Пощенски код:
6199

код NUTS
BG България 



Лице за контакт

Керка Иванова Денчева

Електронна поща:
keri1010@abv.bg

Телефон:
+359 887220057

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://dgsgurkovo.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/18587

I.6) Основна дейност

Друга дейност
Стопанисване на 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 софтуер,
принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други /

II.1.2) Основен CPV код

50320000

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП  – Открита процедура по чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП с
предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и
софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други /, включително и
доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката в случай на необходимост, за нуждите на
ТП ДГС „Гурково“.

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 (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте
раздел V)
16800.00

Валута
BGN

II.2) Описание



II.2.2) Допълнителни CPV кодове

50320000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG България 

II.2.4) Описание на обществената поръчка

обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП  – Открита процедура по чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП с
предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и
софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други /, включително и
доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката в случай на необходимост, за нуждите на
ТП ДГС „Гурково“.
Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на потенциалните изпълнители да се
запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното изпълнение, условията за участие, изисквания към
кандидатите и процедурата по провеждането й.
Обект на настоящата обществена поръчка е „Предоставянето на услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като
избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извършва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца,
считано от подписването на договора услуги по поддръжка на офис техниката на ТП „ДГС Гурково“ по предмет и
обем съгласно Техническата спецификация на поръчката.
Място на изпълнение на поръчката: административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство – Гурково” гр.
Гурково - 6199, ул.”Прохода” №1.
В случай, че техниката, която подлежи на поддръжка не може да бъде отремонтирана на мястото на изпълнение на
адреса на Възложителя, същата ще се ремонтира в сервизна база на Изпълнителя, като разходите за вземането и
доставянето  ще са за сметка на Изпълнителя.

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

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Открита процедура

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
2021/S 227-597592

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №): (в приложимите случаи)
30725

Наименование
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер,
принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други /, включително и

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
31-януари-2022

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
2

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
2

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
16800

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
16800.00

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
КИДАБАЙТ ЕООД

Национален регистрационен номер
201757784

Пощенски адрес

Държава
България



Град
гр. Казанлък

Пощенски адрес
ул.Майор Ф.Горталов №.8

Пощенски код
6100

код NUTS
BG България 

Електронна поща
kidabyte@mail.orbitel.bg

Телефон
+359 887353971

Изпълнителят е МСП
да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02-февруари-2022


	

