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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:561101-2018:TEXT:BG:HTML

България-София: Компютърно оборудване
2018/S 245-561101

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1) Наименование и адреси

Министерство на отбраната
000695324
Дякон Игнатий № 3
София
1092
България
Лице за контакт: Михаела Атанасова
Телефон:  +359 29220666
Електронна поща: m.atanasova@abv.bg 
Факс:  +359 29515169
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mod.bg/
Адрес на профила на купувача: https://pp.mod.bg/

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

II.1.1) Наименование:
Доставка на комуникационно-информационно оборудване

II.1.2) Основен CPV код
30230000

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
30230000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Военно формирование 46390 — София

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

mailto:m.atanasova@abv.bg
https://www.mod.bg/
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Ограничена процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Доставка на комуникационно-информационно оборудване“ съгласно част I от таблица № 1 на
техническа спецификация ТС С93.1969.14.
Количествата за доставка ще бъдат заявявани преди сключването на всеки конкретен договор въз основа
на рамковото споразумение.
Възложителят ще сключва конкретни договори съобразно нуждите си и в рамките на утвърдения бюджет.
Възложителят си запазва правото при финансова неосигуреност да не сключва конкретен договор.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или
концесия
Продължителност в месеци: 48

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.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 154-284222

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията
Поръчка №: УД-04-26

Наименование:
Доставка на комуникационно-информационно оборудване

V.2) Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1) Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
06/08/2015

V.2.2) Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Стемо ООД
817080126
ул. Николаевска № 48
Габрово
5300
България
Телефон:  +359 28162300
Електронна поща: main@stemo.bg 
Факс:  +359 28162333
код NUTS: BG322
Интернет адрес: https://stemo.bg/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на
сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 2 633 333.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284222-2015:TEXT:BG:HTML
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VI.3) Допълнителна информация:

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
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, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/12/2018

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията
VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код
30230000

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове

VII.1.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Военно формирование 46390 — гр. София

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
Обществената поръчка е с предмет „Доставка на комуникационно-информационно оборудване и
оборудване за защита на класифицирана информация“, оборудване съгласно част I от таблица № 1 на
техническа спецификация ТС С93.1969.14.
Количествата за доставка ще бъдат заявявани преди сключването на всеки конкретен договор въз основа
на рамковото споразумение.
Възложителят ще сключва конкретни договори, съобразно нуждите си и в рамките на утвърдения бюджет.
Възложителят си запазва правото при финансова неосигуреност да не сключва конкретен договор.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или
концесия
Продължителност в месеци: 48

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се
включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 2 633 333.00 BGN

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя/концесионера

mailto:cpcadmin@cpc.bg
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Стемо ООД
817080126
ул. Николаевска № 48
Габрово
5300
България
Телефон:  +359 28162300
Електронна поща: main@stemo.bg 
Факс:  +359 28162333
код NUTS: BG322
Интернет адрес: https://stemo.bg/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
I. Чл. 12 от раздел III „Цени, условия и начини на плащане“ в рамково споразумение № УД-04-26/6.8.2015
г. се изменя така:
1. Досегашният текст на чл. 12 става ал. 1.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2). Допуска се замяна на изделия с техни еквивалентни, за които е установено, че са спрени от
производство, като единичните цени за тези изделия в предоставената оферта за сключване на
конкретен договор от потенциалния изпълнител следва да са равни или по-ниски от тези, определени в
приложение № 3 от рамковото споразумение“.

VII.2.2) Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/
възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72,
параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на
непредвиденото естество на тези обстоятелства:
При представената оферта от изпълнителя категорично е заявено и подкрепено с доказателства, че
оборудването, което следва да се достави по конкретен договор, е спряно от производство и е изчерпано
от пазара. Предложено е оборудване, което удовлетворява възложителя и е с по-добри параметри. Също
така замяната не води до увеличение на първоначално определените в рамковото споразумение цени и/
или до допълнителни разходи за възложителя.

VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни
по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във
въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 633 333.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 2 633 333.00 BGN
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