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Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

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

Официално наименование:
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА РЕКА"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540065

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
с.Стара река

Пощенски адрес:
ул. СЪБИ ДИМИТРОВ №.1

Пощенски код:
8841

код NUTS
BG България 

Лице за контакт

Мирослав Цонев Маринов



Електронна поща:
marinovles@abv.bg

Интернет адрес/и

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

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/20689

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) 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 , включително и доставка на резервни части, материали и
консумативи за офис техниката, собственост на ТП „ДГС Стара река“ за срок от 12 месеца.

II.1.2) Основен CPV код

30200000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. техника за
следгаранционна поддръжка, осигуряващо работоспособността на всички компютри и компютърни периферии,
чрез ежеседмично посещение на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обслужване на компютри /стационарни и
преносими/ и периферни устройства;

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

30200000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG342 Сливен

II.2.4) Описание на обществената поръчка



принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. техника за
следгаранционна поддръжка, осигуряващо работоспособността на всички компютри и компютърни периферии,
чрез ежеседмично посещение на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обслужване на компютри /стационарни и
преносими/ и периферни устройства;
Отстраняване на специфични технически проблеми и възможност за предоставяне на оборотна техника с
еквивалентни характеристики на ремонтираната;
Инсталиране и конфигуриране на софтуерни продукти;

Асемблиране на хардуерни компоненти;

Възстановяване на данни;

Премахване на вируси, защита срещу мрежови атаки, възстановяване на Windows със съхраняване на всички
данни;
Инсталиране и настройка на лицензирани програми, включване и настройка на ADSL, WiFi, 3G, Bluetooth, LAN,
PpoE, VPN и др.;
Осигуряване на професионални съвети и насоки за работа с компютри (обучение на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за компютърни безопасности, използване на програми и др.).
Предоставяне на оборотна техника в случаите, когато е необходим продължителен ремонт в сервиза на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
Изготвяне на  експертни оценки и издаване на Протоколи за брак на негодна или излязла от употреба компютърна,
комуникационна и периферна техника.
Почистване и профилактика на техниката по заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Сервизното следгаранционно обслужване обхваща всички дейности по привеждането на гореописаната техника в
изправно състояние, което осигурява нормален ритъм на работа. Всички операции, свързани с обслужването
трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответния вид и
 марка техника. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен поне веднъж седмично да посещава обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
текуща профилактика на техниката, както хардуерна, така и софтуерна.
Следгаранционното сервизно обслужване се извършва в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, и приключва с
подписване на Приемо-предавателен протокол. Всички разходи по транспортирането на техниката от
местоположението – административната сграда на ТП „ДГС Стара река”, до сервиза и обратно са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ като същият се задължава да получи техниката, която се нуждае от ремонт на място в съответната
административна сграда

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
2020/S 167-402588

Раздел V: Възлагане на поръчката

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

Възложена е поръчка/обособена позиция
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация: (в приложимите случаи)

Процедурата е прекратена с Решение от 27.01.2023г. на основание чл. 110 ал.1 т.5 от Закона за обществените
поръчки поради установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени,
без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

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

06-февруари-2023


	

