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BG-София: Покупка
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/ЕО
Доставки
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324
Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Магдалена Димитрова, България 1092, София, Тел.: 02 9220662, E-mail: m.dimitrova@mod.bg, Факс: 02 9515169
Място/места за контакт: дирекция Отбранителна аквизиция
Интернет адрес/и:
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/.
Електронен достъп до информация: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-084.
I.2) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3) Основна дейност
Отбрана
I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
Придобиване на IP криптографски средства за защита на национална КИ до ниво „Поверително“ включително и провеждане на курсове за обучение на администратори/потребители на криптографско средство
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
военно формирование 46390 - гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Придобиване на IP криптографски средства за защита на национална КИ до ниво „Поверително“ включително. - IP-криптографско средство за защита на информация HC 7825 Branch Office Version 10 Mbps (версия 10 Mbps) или еквивалентно/и. - IPкриптографско средство за защита на информация HC 7825 Branch Office Version 20 Mbps (версия 20 Mbps) или еквивалентно/и; - IP- криптографско средство за защита на информация HC 7825 Enterprise Version 100 Mbps (версия 100 Mbps) или
еквивалентно/и.
ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)
32552430
Описание:
Оборудване за кодиране
II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
10000000 BGN без ДДС
РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския сюъз (ОВ на ЕС) съгласно Директива 2009/81/ЕО
Поръчката не попада в обхвата на приложение на директивата.
Допълнителна информация
Потребността от осигуряване на криптирани комуникации за Министерство на отбраната е от изключителна важност за националната сигурност и отбраната на страната. Настоящата поръчка е за сключване на рамково споразумение, след което
впоследствие по конкретни договори към рамковото споразумение ще се доставят IP криптографски средства. За защита на класифицираната информация, съгласно чл.14, ал. 1 на наредбата за криптографската сигурност на класифицираната
информация, се прилагат само криптографски средства, предварително одобрени и регистрирани от органа по криптографска сигурност (ОКС) по чл.86 от Закона за защита на класифицираната информация. Техническа спецификация ТС А 69.3094.18ВО посочва модела на криптографското средство за доставка като не ограничава замяната му с еквивалент. ОКС със свидетелство за одобрение на криптографско средство №39, рег.№И-КР-547/28.10.2016г. е одобрило типа криптографско средство (КС)
по ТС А 69.3094.18-ВО. Заедно с това не съществува еквивалент на същото КС, одобрен от ОКС. Криптографско средство HC7825 се произвежда от Крипто Интернешънъл АГ. С писмо изх. №BSC-bh от 03.04.2018г. Крипто Интернешънъл АГ уведомява
Министерство на отбраната, че единственият техен представител и партньор за българския пазар е „Технологика“ ЕАД, както и само „Технологика“ ЕАД е упълномощена от Крипто Интернешънъл АГ да извършва дейности по рекламиране, доставки,
инсталиране и внедряване по отношение на продуктите и услугите на Крипто Интернешънъл АГ в България, както и да предоставя гаранционно и следгаранционно обслужване на произведени от Крипто Интернешънъл АГ продукти. Във връзка с
гореизложеното единственият възможен изпълнител на обществената поръчка е „Технологика“ ЕАД.
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг
НЕ
ІV.3) Административна информация
РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка №: УД-04-11/24.04.2019 г. / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
Възложена е поръчка/обособена позиция
ДА
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.12.2018 г.
ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти
1
V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката
ТехноЛогика ЕАД, ж.к. Изток, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 2, България 1113, София, Тел.: 02 91912, E-mail: office@technologica.com, Факс: 02 9631610
URL: http://www.technologica.com/.
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 10000000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 10000000 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
НЕ
РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
НЕ
VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
02.05.2019 г.

