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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31545-2017:TEXT:BG:HTML

България-Пловдив: Компютърни и офис машини, оборудване и
принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
2017/S 019-031545
Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Доставки
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Община Пловдив
000471504
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Аделина Хасова
Телефон: +359 32656752
Електронна поща: todor_todorov@plovdiv.bg
Факс: +359 32660571
код NUTS: BG421
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.plovdiv.bg
Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg
I.2)

Съвместно възлагане

I.4)

Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган

I.5)

Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Доставка и монтаж на оборудване за оперативен център на ОП „Общинска Охрана“ — община пловдив.
Референтен номер: 20161117HGQC3907296

II.1.2)

Основен CPV код
30000000

II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.1.4)

Кратко описание:
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Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка и монтаж на техническо оборудване,
предназначено за оперативен център на Общинско предприятие „Общинска охрана“ — Община Пловдив,
находящ се в гр. Пловдив, пл. „Централен“ № 1.
II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:
Гр. Пловдив.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Оборудването, което следва да бъде доставено и монтирано включва:
>10 броя публични дисплеи;
>15 броя настолни компютърни конфигурации;
>15 комплекта безжични мишка и клавиатура;
'3 броя рутери;
'2 броя мрежови комутатори (суич);
'3 броя лаптопи;
'15 броя IP камери, едното от които с микрофон;
'3 броя NVR рекордери;
'21 броя стойки за стена за публичен дисплей;
'UPS устройство;
'телефонна централа;
'система за контрол на достъпа;
Трябва да се предвиди и мрежов пач кабел за свързване на всички конфигурации.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80

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
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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: 2016/S 239-435260

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
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Раздел V: Възлагане на поръчката
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)

Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
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
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Решението за прекратяане не подлежи на обжалване тъй като се издава на основание чл. 110, ал. 1, т. 1
от ЗОП (поради липса на постъпили оферти за участие), а съгласно чл. 198, ал. 1, т. 3 от ЗОП решенията
за прекратяване имат право да обжалват само заинтересовани участници в процедурата.

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/01/2017
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