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BG-София:
РЕШЕНИЕ

Номер: 136 от 10.06.2013 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС),
ул."Уилям Гладстон" № 67, За: Галина Симеонова Симеонова, България 1000, София,
Тел.: 02 9406251, E-mail: gsimeonova@pudoos.bg, Факс: 02 9804131
Място/места за контакт: гр.София, ул."Триадица" № 4
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pudoos.bg..
Адрес на профила на купувача: www.pudoos.bg..
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Околна среда

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Доставка на компютърни системи (хардуер и софтуер) за нуждите на ПУДООС“
II.3) Кратко описание на поръчката
Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на компютърни
системи ( хардуер и софтуер ) за нуждите на ПУДООС“. Поръчката е разделена на три
обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърна
система (софтуер и хардуер) за осигуряване на електронния документооборот в
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и
въвеждане на информационна система за документооборот и осигуряване на техническа
възможност, за осъществяване междуведомствен обмен между ПУДООС и МОСВЦУ,ВРБК на МОСВ “ с обща прогнозна стойност – 44 000 лв. без включен ДДС или 52 800
лв. с ДДС. Обособена позиция № 2 - .„Доставка на компютърна техника,периферия и
оборудване за нуждите на ПУДООС“ с обща прогнозна стойност - 15 000 лв. без включен
ДДС или 18 000 лв. с ДДС. Обособена позиция № 3 - „Kомпютърна система с
възможности за приемане, обработка, съхранение и архивиране на непрекъснат поток от
данни за състоянието на Инсинератора, сходна със съществуващия базов софтуер към
момента за изгаряне на опасни болнични отпадъци (температури, налягания, движение,
позициониране на механизми и др.), осъществяващ 24-часов мониторингов контрол на
изходящите газове“ с обща прогнозна стойност - 25 000 лв. без включен ДДС или 30 000
лв. с ДДС.
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
30000000, 48000000, 30200000
Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и
софтуерни пакети
Софтуерни пакети и информационни системи
Компютърно оборудване и принадлежности
ІI.5) Вид на процедурата
Открита процедура

ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 101 от 09.05.2013 г.
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа:
2013-540352
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 906-2013-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки
решение и обявление за поръчка
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление
09.05.2013 г.

ІV: ПРЕКРАТЯВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура
Установено нарушение при откриването на обществената поръчка, което не може да бъдат
отстранено, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно в
методиката за оценка на офертите е записано,че показателят гранционния срок следва да
се изчисли спрямо предложения най-кратък гаранционен срок от участниците, а не спрямо

максималния офериран такъв, което не кореспондира с показатели за оценка на офертите
и относителната им тежест по обявлението и документацията за обществената поръчка.
IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване
ДА

V: ОБЖАЛВАНЕ
V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02
988407, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg..
V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
10.06.2013 г.

Възложител
Трите имена: Галина Симеонова Симеонова
Длъжност: Изпълнителен директор

