
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 І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
175906003

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.София

Пощенски адрес:
ул. МОСКОВСКА №.13А

Пощенски код:
1000

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Vesselin Petrov Petrov

Електронна поща:
ilieva1980@abv.bg

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://ips-bas.org/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/25631

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

“Доставка на компютърно оборудване, принадлежности и периферни устройства за нуждите на ИФС - БАН”

II.1.2) Основен CPV код

30000000

II.1.3) Обект на поръчката



Доставки

II.1.4) Кратко описание

Артикул 1. Преносим компютър – 1 брой; Артикул 2. Преносим компютър – 1 брой; Артикул 3. Преносим компютър –
1 брой; Артикул 4. Преносим компютър – 2 броя; Артикул 5. Преносим компютър – 6 броя; Артикул 6.
Мултифункционално лазерно устройство – 1 брой; Артикул 7. Преносим скенер - 2 броя; Артикул 8. Електронни
книги – 4 броя; Артикул 9. Памет SSD, Външен хард диск – 2 броя; Артикул 10. Монохромен лазерен принтер – 4
броя; Артикул 11. Външен твърд диск – 1 брой; Артикул 12. Таблетни компютри (Таблети) - 3 броя; Артикул 13.
Мултифункционален скенер – 1 брой; Артикул 14. Видио карта – 1 брой. Подробното описание и минималните
техническите характеристики за всеки от артикулите се намират в Приложение 1 - Техническа спецификация.

II.1.5) Обща стойност на обществената поръчка (без ДДС)

Стойност
21000

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Доставка на компютърно оборудване, принадлежности и периферни устройства за нуждите на ИФС-БАН”, както

следва:

Артикул 1. Преносим компютър – 1 брой;

Артикул 2. Преносим компютър – 1 брой;

Артикул 3. Преносим компютър – 1 брой;

Артикул 4. Преносим компютър – 2 броя;

Артикул 5. Преносим компютър – 6 броя;

Артикул 6. Мултифункционално лазерно устройство – 1 брой;

Артикул 7. Преносим скенер - 2 броя;

Артикул 8. Електронни книги – 4 броя;

Артикул 9. Памет SSD, Външен хард диск – 2 броя;

Артикул 10. Монохромен лазерен принтер – 4 броя;

Артикул 11. Външен твърд диск – 1 брой;

Артикул 12. Таблетни компютри (Таблети) - 3 броя;

Артикул 13. Мултифункционален скенер – 1 брой;

Артикул 14. Видио карта – 1 брой.

Подробното описание и минималните техническите характеристики за всеки от артикулите се намират в

Приложение 1 -

Техническа спецификация към документацията на обявата



II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

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, финансиран/а със средства от Европейския съюз
да

Идентификация на проекта
Идентификация на проекта

- КП-06-ДВ-02/2019 г. (JustEdu)- програма "Вихрен";

- ФНИ ИП-06-COST/3 „Европейската външна политика през погледа на младите”;

- №822296 BEYOND 4.0 HORIZON 2020 ;

- ДН 15/13 - Фонд "Научни изследвания";

- ДН 15/14 - Фонд "Научни изследвания";

- LIAISON - HORIZON 2020 .

Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Мотиви за прeкратяване на възлагането на поръчката/самостоятелно обособената позиция
Страните са се споразумели за начин и срок за сключване на договора, а именно чрез квалифициран електронен
подпис, за което свидетелства изявлението на изпълнителния директор на изпълнителя. В периода 04.12.-
18.12.2020 г. проектът на договор е изпратен неколкократно до изпълнителя, който макар и заявил готовност да го
подпише с КЕП, до 18.12.2020 г. не го е сторил. Изпълнителят, заявил готовност посредством изявлението на
изпълнителния си директор, за подписване на договор в писмена форма в седмицата 14.12-18.12.2020 г., не се е
явил за подписването на договора в предложения от него срок, а именно до 18.12.20 г. Обстоятелствата, изброени
по-горе, представляват конклудентен отказ за сключване на договора с избрания изпълнител. В настоящата
процедура по възлагане на обществена поръчка няма други кандидати, класирани след избрания изпълнител, тъй
като единствената оферта е подадена от “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД.
С оглед изложеното и на основание чл. 110, ал. 2, т. 4, б. “А” от Закона за обществените поръчки и чл. 68, ал. 2 от
Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки процедурата за провеждане на обществената
поръчка подлежи на прекратяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2) Дата на изпращане

23-декември-2020


