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България-София: Персонални компютри
2021/S 075-191648
Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Доставки
Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Национален регистрационен номер: 831545394
Пощенски адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Николай Тюркеджиев
Електронна поща: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg
Телефон: +359 28101757
Факс: +359 28101757
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.gli.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.gli.government.bg/bg/procedures/zop
I.4)

Вид на възлагащия орган
Друг тип: изпълнителна агенция

I.5)

Основна дейност
Социална закрила

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Доставка на преносими компютри за нуждите на ИА ГИТ

II.1.2)

Основен CPV код
30213000 Персонални компютри

II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.1.4)

Кратко описание:
Предметът на поръчката включва доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“ въз връзка със сключено рамково споразумение между ЦОП
и „Кю Електроник“ ЕООД, „Ай Би Ес —България“ ЕООД и „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД №
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СПОР-24/20.11.2019 г. с предмет „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите
на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 2 „Доставка на преносими
компютри“.
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: 89 948.60 BGN

II.2)

Описание

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
30213000 Персонални компютри

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:
Мястото на изпълнение на доставката е гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Обществената поръчка включва доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ по условията на сключеното рамково споразумение СПОР-24/20.11.2019 г.

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

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.1.8)

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 045-102446

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 №: 481
Наименование:
Доставка на преносими компютри за нуждите на ИА ГИТ
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Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
14/04/2021

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
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: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ай Би Ес — България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131086564
Пощенски адрес: ул. „Св. Пимен Зографски“ № 4, сграда 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1172
Държава: България
Електронна поща: sales@ibs.bg
Телефон: +359 29615455
Факс: +359 29615455
Интернет адрес: www.ibs.bg
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 110 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 89 948.60 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
Договорът е сключен след проведена процедура чрез вътрешен конкурентен избор по реда на чл.
82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № СПОР-24/20.11.2019 г.
на Централния орган за покупки. Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в
Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на ЦОП.
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
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Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/04/2021
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