
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
2538

Поделение
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ВАРНА

Изходящ номер
ИА-59

от дата
08-юли-2022

Коментар на възложителя
Настоящото обявление за приключване на договор за обществена поръчка е за Договор № 17/06.07.2021 година по описа на
Възложителя, сключен в резултат на възложена поръчка, след обява за събиране на оферти- публикувана в РОП с уникален
номер 02538-2021-0018

Поръчката е възложена на обединение
Не

При изпълнението участват подизпълнители
Не

Договорът е изменян
Не

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

Национален регистрационен номер
1218173091373

Пощенски адрес
пл. НЕЗАВИСИМОСТ №2 ет.3

Град
гр.Варна

код NUTS
BG331 Варна

Пощенски код
9000

Държава
България

Лице за контакт
Mariana Marinova Nikolova

Телефон
+359 52617943



Факс
+359 52617881

Електронна поща
mnikolova@vn.prb.bg

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

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

I.2) Вид на възложителя

Друг тип:
ПРОКУРАТУРА

I.3) Основна дейност

Друга дейност
правосъдие

РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

IІ.1) Обект на поръчката

Доставки

IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
02538-2021-0018

IІ.3) Описание на предмета на поръчката

Описание
Обект на обществената поръчка: доставка, осъществявана чрез покупка съгласно чл.3 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, съобразно Техническата  спецификация,
неразделна част от документацията на обществената поръчка.
Предмет на 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“
Оригиналните тонер касети и барабани, следва: да бъдат оригинални консумативи за печат със същите
продуктови номера съгласно настоящата Техническа спецификация. Трябва да отговарят на нормативно-
установените изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни потребители. Трябва да са  запечатани
в оригинални опаковки, на които да е отбелязана датата на производство.
 Под "съвместими консумативи" следва да се разбират консумативи за печат, които са нови, неупотребявани и в
производствената листа на производителя (различен от производителя на копирната и печатаща техника) са за
конкретно печатащо устройство, посочено в документацията.

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

IІІ.1) Номер на договора

2030

от
06-юли-2021

IІІ.2) Договорът е сключен след



обява за събиране на оферти/покана до определени лица

IІІ.3) Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

Официално наименование
АТС-БЪЛГАРИЯ ООД

Национален регистрационен номер
130332479

Пощенски адрес
ул.Анна Ахматова №9

Град
гр. София

код NUTS
BG411 София (столица)

Пощенски код
1729

Държава
България

Телефон
+359 29752073

Факс
+359 29752285

Електронна поща
tender@atsbulgaria.com

Изпълнителят е МСП
Да

IІІ.5) Предмет на договора

"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“

IІІ.6) Срок за изпълнение

начална дата
06-юли-2021

крайна дата
05-юли-2022

IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:
53033.60

Валута:
BGN

IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен



IV.1) Дата на приключване:

Дата:
06-юли-2022

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Договорът е изпълнен в пълен обем
Не

Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение)
91.89

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):
Възложителят си запазва правото да не заяви цялото посочено количество консумативи за МФУ, копирни машини,
принтери и факс апарати, по вид и/или по брой, без от това за него да произтичат каквито и да са неблагоприятни
последици. Доставките се изпълняват по заявка на Възложителя, реализирана е икономия в резултат на строга
финансова дисциплина и отчетност при изпълнение на договора.

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС:
48731.92

Валута:
BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Настоящото обявление е за приключване на договор № 17/06.07.2021 година по описа на възложителя, сключен в резултат
на възложена поръчка, след събиране на оферти с обява- идентификационен номер 02538-2021-0018. До момента на
приключване договорът е изпълняван от двете страни, в срок и в обемите, договорени между страните. Дата на иницииране
на последното плащане - платежно нареждане № 326/28.06.2022 година. Срок за изпълнение на договора-06 юли 2021 г.-05
юли 2022 г. включително. Дата на приключване-06 юли 2022 година.

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:
08-юли-2022

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Красимир Конов

VIII.2) Длъжност:

Административен ръководител-окръжен прокурор на ОП-Варна




	

