Партида: 00193

РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ
Проект на решение
Решение за публикуване
Номер: 351 от 12/09/2014 дд/мм/гггг
А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП
Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00193
Поделение: ТУ-София
Изходящ номер: 04-00-364 от дата 15/09/2014
Коментар на възложителя:
Доставка на периферия и компоненти за компютри в изпълнение на
дейностите по договор № BG051PO001-3.1.08-0023 „Усъвършенстване
на системата за управление на Технически университет – София (ТУ
-София)“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
и
“Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на
аудио и видео техника” в изпълнение на дейностите по договор №
BG051PO001-4.3.04-0048 „Център за електронно дистанционно
обучение и услуги за придобиване на академични и професионални
езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София”по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,по следните
обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на периферия и компоненти за
компютри по проект № BG051PO001-3.1.08-0023
Обособена позиция 2: Доставка на компютърнo оборудване и
периферия по проект BG051PO001-4.3.04-0048
Обособена позиция 3: Доставка на аудио и видео техника по проект
BG051PO001-4.3.04-0048
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РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Технически университет - София
Адрес
бул."Климент Охридски" № 8
Град
София
За контакти
Донка Симеонова
Лице за контакт
Цветелнина Цекова
Електронна поща
abozhikova@tu-sofia.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.tu-sofia.bg
Адрес на профила на купувача:
www.tu-sofia.bg

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9683906

Факс
02 8683215

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)
Министерство или друг държавен орган,
Обществени услуги
включително техни регионални или
Отбрана
местни подразделения
Обществен ред и сигурност
Национална агенция/служба
Околна среда
Регионален или местен орган
Икономическа и финансова дейност
Регионална или местна агенция/служба
Здравеопазване
Публичноправна организация
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Европейска институция/агенция или
международна организация
Социална закрила
Друго (моля, уточнете): ______________
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на
Пощенски услуги
природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия
Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на
Градски железопътни, трамвайни,
природен газ или нефт
тролейбусни или автобусни услуги
Търсене, проучване или добив на
Пристанищни дейности
въглища или други твърди горива
Вода
Летищни дейности
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В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
(както е посочено в оригиналното обявление)
„Доставка на периферия и компоненти за компютри в изпълнение на
дейностите по договор № BG051PO001-3.1.08-0023 „Усъвършенстване
на системата за управление на Технически университет – София (ТУ
-София)“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
и
“Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на
аудио и видео техника” в изпълнение на дейностите по договор №
BG051PO001-4.3.04-0048 „Център за електронно дистанционно
обучение и услуги за придобиване на академични и професионални
езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София”по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на периферия и компоненти за
компютри по проект № BG051PO001-3.1.08-0023
Обособена позиция 2: Доставка на компютърнo оборудване и
периферия по проект BG051PO001-4.3.04-0048
Обособена позиция 3: Доставка на аудио и видео техника по проект
BG051PO001-4.3.04-0048
II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
„Доставка на периферия и компоненти за компютри в изпълнение на
дейностите по договор № BG051PO001-3.1.08-0023 „Усъвършенстване
на системата за управление на Технически университет – София (ТУ
-София)“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
и
“Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на
аудио и видео техника” в изпълнение на дейностите по договор №
BG051PO001-4.3.04-0048 „Център за електронно дистанционно
обучение и услуги за придобиване на академични и професионални
езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София”по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на периферия и компоненти за
компютри по проект № BG051PO001-3.1.08-0023
Обособена позиция 2: Доставка на компютърнo оборудване и
периферия по проект BG051PO001-4.3.04-0048
Обособена позиция 3: Доставка на аудио и видео техника по проект
BG051PO001-4.3.04-0048
Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се
изпълняват при спазване на изискванията на действащото общностно
и национално законодателство и с особено внимание към актовете в
областта на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
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II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното
обявление)
Осн. предмет
Доп. предмети

Осн. код
30213000

Доп. код (когато е приложимо)

32420000
30231310
32341000
38651600
32323400
30216110
30212000
30121100
30233000
30233141

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура
Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура
Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог
Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура
Договаряне без обявление
Ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление
Конкурс за проект - ограничен
III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
Процедурата е открита с решение
Номер: 290 от 28/07/2014 дд/мм/гггг
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя
(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)
SIMAP
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''
Година и номер на документа в РОП: 2014-616934
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2014/S144-258483 от 30/07/2014 дд/мм/гггг
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00193-20140029(nnnnn-yyyy-xxxx)
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за
поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки:
616934
(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в
РОП)
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
Дата: 28/07/2014 дд/мм/гггг
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IV: ПРЕКРАТЯВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка
IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т.___ от ЗОП
Чл. 39, ал. 2, т.___ , буква___ от ЗОП
точка: 1
буква:

а

б

в

IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция
Възложителят на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратява
обособена позиция 3 с наименование " Доставка на аудио и видео
техника по проект BG051PO001-4.3.04-0048 " от обществена поръчка
с предмет „Доставка на периферия и компоненти за компютри в
изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.08-0023
„Усъвършенстване на системата за управление на Технически
университет – София (ТУ-София)“ по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”
и
“Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на
аудио и видео техника” в изпълнение на дейностите по договор №
BG051PO001-4.3.04-0048 „Център за електронно дистанционно
обучение и услуги за придобиване на академични и професионални
езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София”по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, открита с
решение № 290/28.07.2014г и решение за промяна № 316/11.08.2014
г. на ректора на Технически университет – София, поради фактът,
че до крайния срок за подаване на оферти , посочен в решението
за промяна № 316/11.08.2014г. а именно до 16:00 часа на
11.09.2014 г. не е подадена нито една оферта по обособена
позиция 3.
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на
съответната процедура)
IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за
които се прекратява процедурата
Обособена позиция 3: Доставка на аудио и видео техника по проект
BG051PO001-4.3.04-0048
Поръчката се финансира в рамките на проект Договор за
безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма: “Развитие
на Човешките ресурси” по схема за безвъзмездна финансова помощ
договор № BG051PO001-4.3.04-0048 „Център за електронно
дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и
професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУСофия”.
1. Описание на предмета на Обособена позиция 3: Доставка на
аудио и видео техника по проект BG051PO001-4.3.04-0048
Поръчката се финансира в рамките на договор BG051PO001-4.3.040048 „Център за електронно дистанционно обучение и услуги за
придобиване на академични и професионални езикови умения и
компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София” с краен срок 26.10.2014 г.
по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04
„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в
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системата на висшето образование“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския Социален фонд.
Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се
изпълняват при спазване на изискванията на действащото общностно
и национално законодателство и с особено внимание към актовете в
областта на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
2.Място на изпълнение на Обособена позиция 3: Доставка на аудио
и видео техника по проект BG051PO001-4.3.04-0048- гр. София,
бул. Климент Охридски, № 8, Техническия университет – София.
3.Максимална прогнозна стойност на Обособена позиция 3: Доставка
на аудио и видео техника по проект BG051PO001-4.3.04-0048 е до 2
516,62 лв. (две хиляди петстотин и шестнадесет лева и 0,62 ст.)
без ДДС;
Оферти, съдържащи предлагана цена, която е по голяма от
посочената по горе максимална прогноза стойност на съответната
обособена позиция, ще бъдат отстранявани.
4. Изисквания към изпълнението Обособена позиция 3: Доставка на
аудио и видео техника по проект BG051PO001-4.3.04-0048. Срок за
изпълнение на поръчката. Приемо-предавателни протоколи. Начин на
плащане.
Изисквания към изпълнението на Обособена позиция 3: Доставка на
аудио и видео техника по проект BG051PO001-4.3.04-0048
Изпълнението на поръчката се извършва съобразно всички действащи
в страната правила и норми за извършване на дейностите, включени
в доставката, предмет на поръчката. Участниците трябва да
притежават технически възможности за изпълнението на поръчката.
Поръчката трябва да се осъществява така, че да гарантира
безупречно качество и срочното й изпълнение. Участникът трябва
да предложи доставката на изделията, съответстващи на
техническите характеристики, описани в настоящата документация.
Доставените изделия следва да бъдат придружени със следните
документи: списък със серийните и продуктови номера и
гаранционни карти. Изделията да са в оригинална опаковка от
производителя с необходимите захранващи кабели. Ако изделията
бъдат доставени без посочените по-горе документи, същите няма да
бъдат приети.
-Гаранционният срок за всяко изделие е посочен в Техническата
спецификация.
Началото на всички гаранционни срокове започва от датата на
подписване на двустранен приемо–предавателен протокол без
забележки за доставката на съответното изделие. Приемането и
предаването на изделията се извършва в работни дни до 16.00
часа.
-Срок за изпълнение на Обособена позиция 3: Доставка на аудио и
видео техника по проект BG051PO001-4.3.04-0048
Доставката на изделията следва да се извърши от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на
сключването на договора.
Доставките ще се извършват с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на място
франко склада на Възложителя на следния адрес: гр. София, бул.
„Климент Охридски” № 8.
-Приемо-предавателни протоколи
Приемането на доставката се удостоверява чрез съставяне на
приемо-предавателен протокол, който се подписва от
представители на Възложителя и Изпълнителя и е основание за
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издаване на оригиналн
IV.4) Най-ниска оферирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс
на възложителя)
ІV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване
Да
V: ОБЖАЛВАНЕ
V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша
Град
Пощенски код
Държава
София
1000
Република
България
Телефон
02 9807315
Електронна поща
Факс
cpcadmin@cpc.bg
02 9884070
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Не

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: 15/09/2014 дд/мм/гггг
Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
Марин Христов Христов
Длъжност:
Ректор на ТУ- София

УНП: c7be44db-7fad-4ade-9113-deede1d3b239
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