
Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП -
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел I: Възложител

*-”*) Наименование и адреси

Официално наименование:
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

Национален регистрационен номер (в приложимите слутаи): 
1218173091373

«5̂

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
* гр.Варна

• Пощенски адрес: 
пл. НЕЗАВИСИМОСТ №.2 ет.З

Пощенски код 
9000

код NUTS 
BG331 Варна

Лице за контакт 

Mariana Nikoiova

Електронна поща: 
mnikolova@vn.prb.bg

Телефон:
+359 52617943

I Факс:
+359 52617881

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) 
https://prb.bg/opvarna/

Адрес на профила на кутувача: (URL) 
https://app.eop.bg/buyer/28973

Раздел II: Предмет

N•1) Обхват на обществената поръчка

11. 1.1) Наименование

mailto:mnikolova@vn.prb.bg
https://prb.bg/opvarna/
https://app.eop.bg/buyer/28973


"Доставка на оригинални и съвместими консумативи-тонер касети и барабани за МФУ, копирни машини, принте( 
и факс апарати за нуждите на ОП -  Варна, РП -  Варна, ТО-Девня и ТО-Провадия“

11.1.2) Основен CPV код 

30125100

Обект на поръчката 

Доставки

11.1.4) Кратко описание

Обектна обществената поръчка: доставка, осъществявана чрез покупка съгласно чл.З ал.1 т.2 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). Дейностите предметна възлагане се изразявате периодични доставки на 
оригинални и съвместими консумативи - тонер касети и барабани за МФУ, копирни машини принтери и факс 
апарати за нуждите на ОП -  Варна, РП -  Варна, ТО-Девня и ТО-Провадия, съобразно Техническата спецификацит 
неразделна част от документацията на обществената поръчка.

Предметна поръчката: „Доставка на оригинални и съвместими консумативи-тонер касети и барабани за МФУ, 
копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ОП -  Варна, РП -  Варна, ТО-Девня и ТО-Провадия“ 

Настоящата обществена поръчка включва доставки по заявка на Възложителя на оригинални и съвместими 
консумативи-тонер касети и барабани за МФУ, копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ОП -  
Варна, РП -  Варна, ТО-Девня и ТО-Провадия, по вид и прогнозни количества посочени в Техническата 
спецификация.

11.1.5) Обша стойност на общзстшната поръчка (без ДДС)

• Стойност

53033.6

Валута
BGN

11.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

II.2) Описание

11.2.2) Допълнителни CPVкодове........ .................... ......... ........................ .......... i t ( .̂... ........ ..................... .................
30125100

11.2.3) Място на изпълнение

код NUTS 
BG331 Варна

Основно място на изпълнение
Доставките ще се осъществяват до адреси на Възложителя:

- гр. Варна, ул. „Георги Атанасов“ № 2 -  Окръжен следствен отдел при ОП -  Варна

- гр. Варна, бул.“ Владислав Варненчик“ № 57- РП -  Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Обектна обществената поръчка: доставка, осъществявана чрез покупка съгласно чл.З ал.1 т.2 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). Дейностите предмет на възлагане се изразяват в периодични доставки на 
оригинални и съвместими консумативи - тонер касети и барабани за МФУ, копирни машини принтери и факс 
апарати за нуждите на ОП -  Варна, РП -  Варна, ТО-Девня и ТО-Провадия, с изисквания и количества съобразно 
Техническата спецификация, неразделна част от документацията на обществената поръчка.

Предметна поръчката: „Доставка на оригинални и съвместими консумативи-тонер касети и барабани за МФУ, 
копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ОП -  Варна, РП -  Варна, ТО-Девня и ТО-Провадия" 

Настоящата обществена поръчка включва доставки по заявка на Възложителя на оригинални и съвместими 
консумативи-тонер касети и барабани за МФУ, копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ОП -  
Варна, РП -  Варна, ТО-Девня и ТО-Провадия, по вид и прогнозни количества посочени в Техническата 
спецификация.

Възложителят си запазва правото да не заяви цялото посочено количество консумативи за МФУ, копирни маши! 
принтери и факс апарати, по вид и/или по брой/, без от това за него да произтичат каквито и да са неблагоприятт 
последици.

II.2.5) Критерии за възлагане 

Критерий за качество
Срок за отстраняване на рекламация - 40 %(0,40)

Срок на доставка в рабЪтни дни след заявка -1 0  %(0,10)

Цена

Тежест 

50 % (0,50)

 ̂II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, фчнансиран/а със средства от Европейския съюз 
не

Раздел IV: Предишна публикация относно тази поръчка

Обява за събиране на оферти/покана до определени лица, публикувана в РОП под № 
F123652

от
ОЗ-юни-2021

Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката

Поръчка Ns (Договор №) (в приложимите случаи)
2030

Наименование

"Доставка на оригинални и съвместими консуматив и-тонер касети и барабани за МФУ, копирни машини, принтер 
и факс апарати за нуждите на ОП -  Варна, РП -  Варна, ТО-Девня и ТО-Провадия“

Възложена е поръчка/обособена позиция 

j Да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) №та на сключване на договора



Дата
Об-юпи-2021

V.2.2) Информация относно оферти

I Брой на получените оферти
| 3

Брой на офертите, постъпили от №СП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
3

Поръчката е възложена на група от икономически оператори 
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДЦС)

Първоначална обида прогнозна стойностна поръчката/обособената позиция 
55416.4

Валута
BGN

Обида стойност на поръчката/обособената позиция 
53033.60

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование 
АТС-БЪЛГАРИЯ ООД

Национален регистрационен номер 
130332479

Пощенски адрес

Държава
България

Град
гр. София

Пощенски адрес 
ул.Анна Ахматова №9

Пощенски код 
1729

код NUTS
BG411 София (столица)

Електронна поща 
tender@atsbulgaria.com

Телефон 
+359 29752073

! Факс

+359 29752285

Изпълнителят е МСП 
да

mailto:tender@atsbulgaria.com


Раздел VI: Допълнителна информация

V1-2) Дата на изпращане

07-юли-2021


