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ОБЯВЛЕНИЕЗАВЪЗЛОЖЕНАПОРЪЧКА
Резултати от процедурата за възлаганена обществена поръчка

Директиваеоъа/еа/ЕС/ ЗОП
[]Проект на обявление
.Обяелениеза публикуване
РАЗДЕЛ Е: ВЪЗШАЩ ОРГАН
1.1) Наименованиеи адреси 1 (моля, посочете всичкивъзлагащиоргани, които
отговарят за процедурата)
Официално наименование: , Национален регистрационен номер: 2Софийска районна прокуратура 1218173091476
Пощенски адрес:
бул . Ген . Михаил Сконелев а”! 2 3
Град: » код ЪШТЗ: Пощенски код: Държава:
София 1364111 1463 ВО
Лице за контакт: Телефон:
Лилия Стратиева +359 29079290
Електронна поща: Факс:
грцеой1аерхью9 +359 28665877
Интернет адрес/и
Основен адрес (ВШ):
осгрз://рго.ь9/ь9/згр
Адресна профила на купувача (НМ,):
астра : //ргь . Зоо/139/згр/оьзоезгпеп1-рохськ1
1.2) Съвместно възлагане
ШПоръчката обхваща съвместновъзлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото националнозаконодателство в сферата на общественитепоръчки:
ШПоръчката се възлага от централен орган за покупки
1.4) Видна възлагащияорган
.Министерство или всякакъв друг национален ШПубличноправна организацияили федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения

ШНационална или федерална агенция/служба ШЕвропейска институция/агенция или
международна организацияШРегиоъ-тален или местен орган []Друг тип:

ПРегионалнаили местна агенция/служба
1.5) Основна дейност
[]Обши обществениуслуги ШНастаняване/жилищно строителствои места

за отдих и култураШОтбрана
, ШСоциална закрила[:]Обществен ред и безопасност ШОтдих, култура и вероизповеданиеШОколна среда Побразование

ШИкономииески и финансови дейности .Друга дейност: надзор за законностЕПК-Здравеопазване

РАЗДЕЛ П: ПРЕДМЕТ
Пл.) Обхват на обществената поръчка
Над) Наименование:
"Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факсапарати за нуждите на Софийска районна прокуратура"
Референтен номер: 2
11.12) Основен СРУкод: 30125000
Допълнителен СРУ код: 1 2

11.13) Вид на поръчка

УНП: 9ссббОае46е4-4 950-8с70чШ! 7103670Ъ4



Зарица: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВКШОЖЕНАТЮРЪХПСА(версия ?)

[]Строитслство .Доставки ШУслуги
11.14) Кратко описание:
Поръчката има за цел да осигури доставка на
консумативи за копирни и печатащи устройства з
районна прокуратура.
Кодът на обществената поръчка, съобразно ходовете на номенклатурите а
Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) М 2195/2002 на
Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г., относно Общия
терминологичен речник, свързан с обществени поръчки (СРЧ), е: 30125000
- части и принадлежности за фотокопирни машини.
Доставките ще са периодични (не не повече от 3 месеца), съгласно заявки
от възложителя „ подадени в електронен вид по електронната поща или на
хартиен носител, чрез факс и се извършват с транспорт на изпълнителя до
административния обект на възложителя.
Вида и количеството на консумативите предмет на настоящата поръчка, са
подробно описани в техическата спецификация към общественат поръчка.

оригинални и съвместими
а нуждите на Софийска

11.11») Информацияотносно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособенипозиции ДаЕ Не%
11.17) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включваДДС)Стойност: 107000 . 50
(Моля, посочетеобщата стойност на обществената поръчка. За информация относно
индивидуалнипоръчки,моля, изпдлзвайтграздел У)
или Найеииска оферта: / Найтвисока оферта:
които са взет предвид
Валута: ВСШ
(за рамкови споразумения - обща максимална стойгюст за цялата продълзштат-юст](за динамични системи за покупки , стойност на поръчката/шие,която/които не г/са
зюгючена/и в предишниобявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчката/шие, която/които не е/са втючетю/и с предишни обявления за възлагане на поръча)
РАЗДЕЛ Н: Описание/ Обособена позиция
П.2) Описание 1

11.23) Наименование: 2
Обособенапозиция МЗ:
2

11.13.21)ДопълнителниСРУ кодове 2
Основен СРУ код: 1 3 0 1 2 5 0 0 О

Допълнителен СРЧ код: 1 2

11.11.33 Място на изпълнение
Основномясто на изпълнение:
Административната сграда на Софийска районна прокуратура. - гр. София,
бул. "Ген. Михаил Скобелев" Н? 23
код ЪШТЗ:1 1364311

11.24) Описание на обществената поръчка:(естествои количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности иизисквания)
Поръчката има за цел да осигури доставка на оригиналът и съвместими
консумативи за копирни и печатащи устройства за нуждите на Софийскараионна прокуратура. Зъзложителят си запазва правото да не заяви цялотопосочено кол; чество консумативи и части за копирни машини и принтери,по вид и/итхи по брой, без от това за него да произтичат каквито и да санеблагоприятни последици.
Посочените по - долу количества са. прогнозни и могат Да се коригират входа на изпълнение на поръчката до размера на прогнозната стойност напоръчката, представляваща и максимално допустима цена на договора.
11.25) Критерии за възлагане 1 2

[] Критерий за "качество - Име: /Тежесг: 1 2 20
Е] Критерий, свързан (: разходи, - Име: / Тежест: 1 20
% Цена - Тежест: 21

УНГ1: изненадам-::.:зоват-93171 03 (ПОМ 2



1"Картина: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЕПСА(нервни 7)

11.241) Информацияотносно опциите
.Опции Да [] Не

Описание на опциите:

11.2.13) Информацияотносно средства от Европейскиясъюз -Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да [! Не
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

П.2.14)Допълнителнаинформация:

РАЗДЕЛ РУ: ПРОЦЕДУРА
Нд1)Описание
Шад)Вид процедура
ШОткрита процедура

ШУскорена процедура
Обосновка:

ШОграничена процедура
[]Ускоренапроцедура
Обосновка:

[]Състезателна процедура с договаряне
ШУскорена процедура
Обосновка:

[]Състезателен диалог
ШПартньорство за иновации
ШВъзлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален
вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу [моля, попълнете приложение Г1)

ЖПублично състезание
ШПряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)
“7.1.3) Информацияотносно рамково споразумение илидинамичнасистема запокупки
[]Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумениеПУстановена е динамична система за покупки
“7.1.6) Информацияотносно електронниятъргШИзползван е електронен търг
Ш.1.8) Информацияотносно Споразумението за държавнипоръчки (ЕРА)Общественатапоръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да [3 Не
(ЕРА)
317.2) Админисцзативна информация
Шад) Предишна публикацияотносно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][ШШ/З [][] П-[Ш [][]Ш]
Номер на обявлението в РОП:940421
(Едноот следните: Обявлениеза предварителнаинформация, използвано като покана заучастие е състезателна процедура; Обявлениеза поръчка; Обявлениеза доброволна
прозрачностех апге)
ЕУ.2.8) Информацияотносно прекратяванена динамичнасистема за покупкиШОбявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с
горепосоченотообявление за поръчка

П7.2.9) Информацияотносно прекратяванена състезателна процедура, обявеначрезобявлениеза предварителнаиформация
ШВъзлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченотообявление за
предварителна информация

УНП: 90с66036-96с4-49505с7056! 7103670134



Партии:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛУ: ВЪЗЛАГАНЕНАПОРЪЧКАТА 1

ПоръчкаМ (ДоговорНе): 3 1 8 8
Обособенапозиция М: 2
Наименование:
"Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факсапарати за нуждите на Софийска районна прокуратура"

„Възложено е поръчка/ обособенапозиция Да Не Е]
Уд) Информацияотносно невъзлатане
Поръчката/ обособенапозиция не е възложена[!Не са получени оферти или заявления за участие или. всички са били отхвърлениШдруги причини (прекратяване на процедурата)
Оригинално обявление, изпратено чрез 7
Шешотйсез
ШТЕВ е8епоег
Шдруго
Потребителско влизане в ТЕБ еЗепоег: ?
Справка за обявления:[][][Ш-ПШПШШШ 7 (година и номер на документа)Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 лд/ММ/гггг
У.2) Възлагане на поръчката
“7.2.1)Дата на сключване надоговора
10.03.2020 лд/мм/гггг
У.2.2) Информацияотносно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МОН: 3
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/Е0на Комисията)Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: 0Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да 13 НеЙУ.2.3) Наименованиеи адрес на изпълнителя “1

Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2АТСвБългария ООД 130332479Пощенски адрес:
ул . Анна Ахматова И? 9
Град: кодЩПТЗ: Пощенски код: Държава:София 1364111 1729 ВС»
Електронна поща: Телефон:Сепоетбасзьо1оатталош +359 29752093Интернет адрес: (ПКИ Факс:посрМ/асзьоЗЪЧаттаюот/ +359 29752285Изпълнителят е МСП Да НеЕ1224) Информацияотносно стойността на поръчката/обособената позиция (без да севключваДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/ обособенатапозиция: 2 1 1 0 0 0 ООбща стойностна поръчката/ обособенатапозиция: 1 0 7 0 0 О . 5 0или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:които са взети предвид
Валута: ВСШ
(за рамкови споразумения » обща максимална стойност за тази обособенопозиция)(за динамични системи за покупки „ стойност на поръчката/или:за тази партида,която/които не е/са втючена/и е предишниобявления за възлагане на поръчки)(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност напоръчката/ито за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления завъзлагане на поръчки)
У.2.5) Информацияотносно възлаганетона подизпълнител/иШ Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/иСтойностили дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4Стойност,без да се включваДДС: Валута: ВСШДял: %

УНП: 9се660ае-ЕБс44950-80704б17103670Ъ4



Патица: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖШЧА ПОРЪЧКА (версия 73

Кратко описание на дела ОТ поръчката, КОЙТО ще бъде ВЪЗЛОХССН на подизпълнители:

РАЗДЕЛ“: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРЪШАЦИЯ
1713) Допълнителнаинформация: 2

1714) Процедури по обжалване
”“Б/1.44) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
:"омисия за защита. на конкурса:-шията.
Пощенски адрес:
бул. Витоша На 18
Град: Пощенски код: Държава:
офия 1 0 0 О ВС

Телефон:
+359 29884070

Ещеюгрониа поща: Факс:
срсаот1о8срс.ьо +359 29807315
Интернет адрес (НМ.):
отпор : //ши*и*. срс . 109

*Л.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (НЮ):

под)Подаване нажалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

*!144) Служба, от която може да бъде получиха информация относно подаването на.жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Игггернетадрес (НЮ):

“5711531 Дата на изпращанена настоящото обявление

УНП: ЗесбЗОвс-ШФФ-ШБ0407046 17! (2357054
5



Патица: овявлвнив зи».възлолшшхПОРЪЧКА (веро-м 73

1 Дата: 12.03.2020 дд/ММ/гггг
ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 - ОБЩЕСТВЕНИПОРЪЧКИ
Основания за възлагането на поръчкатабез предварително публикуване на обявление

за поръчкав Официаленвестникна Европейския съюз
Директива2014/24/ЕС

(моля, изберете съответната опцияи представете обяснение)
1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за
поръчка в съответствиес член 32 от Директива 2014/24/ЕС
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговорна
Шоткрита процедура
Шограничена процедура

[:]За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгитеусловия, указани в
директивата (само за доставки)

Строителството,доставките или услугитемогат да бъдат предоставени само от определен
икономически оператор поради следната причина:
Щотсьствие на конкуренция по технически причини
Шобществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството
или творческоизпълнение

Щзащита на изключителни права, включително права върхуинтелектуална собственост
[:]Изключптелни неотложни обстоятелства,предизвикани от непредвидими за възлагащия орган
събития, и в съответствиесъс строгитеусловия, указани в директивата

ЩДопълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани
в директивата

[]Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи
строителство/услуги и които са възложени в съответствиесьс строгитеусловия, указани в
Директивата

[:]Порънка за услуги, предхождано от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в
конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него

[]Осигуряванена доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Покупка на доставки или услугипри особеноизгодни условия
Шот доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
Шот ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна
процешра съгласно националните правила и разпоредби

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участиев състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
вобществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата
3. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварителнопубликуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата:(максимум 500 думи)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 -* ОБЩЕСТВЕНИПОРЪЧКИ НАНИСКАСТОЙНОСТ
Основания за възлаганена поръчкачрезпрякодоговаряне

ЗОП
(моля, изберете съответната опцияи представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
СТРОИТЗПСТВСУГО, ДоставкитеИЛИ услугитеМОГЗТ да бъдат предоставени само ОТ определен
ИКОНОМИЧЕСКИоператор поради следната ПРИЧИНЗ:
Шотсъствие на конкуренция поради технически причини
Шобществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуствотоили творческо изпълнение
Шзащита на изключителни права, включително права върхуинтелектуална собственостШЗа услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгитеусловия, указани вЗОП (само задоставки)

УНП: 9ее6403с-Г6е4-4950-8с70-ГбХ719367054
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Шдопълиителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП
ШПредмет на поръчката с доставка на стока, която се търгува иа стокова борса, съгласно списък,
одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите

Покупка на доставки или услуги при особеноизгодни условия
Шот доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
Шот ликвидатори или сиидици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна
процедура съгласно иационшгните правила и разпоредби

[]Поръчката е за услуги, предосождаиа от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в
конкурса за проект правила, на победителя уши на един от победителите в него

[ЕЕ-Жеобходимое иеотложио възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства,
предизвикани от сьбития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно
спазване на сроковетепо чл. 178, ал.. 2 и 3 от ЗОП

ШПроцсдурата за възлагане през публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени
оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са
съществено променени

[]За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено
изгодни условия и на цена, значително пониска от обичай-титепазарни цепи

ШНеобходимо с повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на
първоначалния изпьлнител, при наличие на условИяга,посочени в ЗОП

ШОбществената поръчка е за услугипо приложение М9 2 и е на стойностпо чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП
2. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е
законосъобразно, като посочите сьотиосимите факти и когато е уместно, правните заключения в
съответствие със ЗОП.: (максимум 500 Думи)

Възлагащият орган/възложителиноси отговорностза гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
е приложимите случаи
ако тази информация е известна
задължителна информация, която не се публикува
може да бъде присъдена значимост вместо тежест
може да бъде ПРИСЪДЕНЗ ЗНЗЧИМОСТ ВМЕСТО ТЕЖЗСТ, ако цената е ЕДИНСТВЗНИЯТ
КРИТЕРИИ за възлагане, ТЕЖВСТТЗ не се използва
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