
ОВ/S S145
29/07/2020
357644-2020-BG

1 / 3

Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357644-2020:TEXT:BG:HTML

България-София: Услуги по ремонт и поддръжка
2020/S 145-357644

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: Георги Георгиев
Електронна поща: g.iv.georgiev@mod.bg 
Телефон:  +359 29220653
Факс:  +359 29515169
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mod.bg
Адрес на профила на купувача: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-101

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или 
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Отбрана

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

II.1.1) Наименование:
Поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника

II.1.2) Основен CPV код
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
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Сключване на договор по обособена позиция № 1 „Поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника“ 
съгласно технически спецификации ТС А 76.2890.18

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:
В сградата на Министерството на отбраната в гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Услугите/доставките, предмет на обществената поръчка, представляват техническо поддържане и 
ремонт на компютърна и офис техника, доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи, 
подмяна на дефектирали модули и компоненти.

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.1.6) Информация относно електронния търг

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 248-614581

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
Обособена позиция №: 1
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Наименование:
Поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника по обособена позиция № 1

Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

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

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби

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

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/07/2020
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