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BG-гр.София:  

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт  

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, 

България, гр.София 1000, ул."Уилям Гладстон" № 67, За: Галина Симеонова Симеонова, 

България 1000, гр.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: http://pudoos.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://pudoos.bg. 

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: 
На горепосочения адрес за контакти. 

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и 

Публичноправна организация 

Основна дейност на възложителя 

Околна среда 

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и 

НЕ 

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ) 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=526510&newver=2&PHPSESSID=89d4a0dada37ef4f95d5e7a2097de9d6&header=&header=print
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=526510&newver=2#I.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=526510&newver=2#II.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=526510&newver=2#III.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=526510&newver=2#VI.
mailto:gsimeonova@pudoos.bg
javascript:openURL('http://pudoos.bg')
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II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя 

“ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ КЪМ ПУДООС” 

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата 

Доставки 

Основно място на изпълнение или на доставка 

гр.София 

код NUTS 

BG411 

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или 

услугите 

Обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ КЪМ 

ПУДООС” . Поръчката е с 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/ „ с обща прогнозна стойност – 44 000 лв. без включен ДДС или 52 800 

лв. с ДДС. Прогнозното количество, включва доставка на компютър за сървърни цели – 1 

бр., лицензи за софтуер на системата за електронен документооборот -40 бр.и скенери за 

осъществяване на връзка със софтуера за електронен документооборот – 5 бр. 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. Прогнозното количество, включва доставка на непрекъсваеми токови захранвания – 

2 бр., монитор – 3 бр., лаптоп - 1 бр., принтер – 2 бр., настолен компютър – 2 бр., Microsoft 

Win Pro 7 – 3 бр., Microsoft Office – 3 бр., скенер – 1 бр. и копир – 1 бр. Обособена позиция 

№3: „Kомпютърна система с възможности за приемане, обработка, съхранение и 

архивиране на непрекъснат поток от данни за състоянието на Инсинератора за изгаряне на 

опасни болнични отпадъци (температури, налягания, движение, позициониране на 

механизми и др.)“ с обща прогнозна стойност“ - 25 000 лв. без включен ДДС или 30 000 

лв. с ДДС. Прогнозното количество, включва доставка на компютър за сървърни цели – 1 

бр. и лиценз за софтуер на системата с възможности за приемане, обработка, съхранение и 

архивиране на непрекъснат поток от данни за състоянието на Инсинератора за изгаряне на 

опасни болнични отпадъци (температури, налягания, движение, позициониране на 

механизми и др.) – 1 бр. Възложителят по никакъв начин не е обвързан с прогнозните 

количества. Доставяните артикули трябва да бъдат нови, оригинални, неупотребявани и в 

оригинални фабрични опаковки. Доставяната техника трябва да бъде окомплектована с 

всички необходими силови, интерфейсни и други специализирани кабели, адаптери и 

аксесоари,необходими за нормална работоспособност. Захранването и кабелните 



накрайници на силовите кабели да са предвидени за експлоатация в Република България. 

Участникът трябва да осигури гаранция за качеството. 

Прогнозна стойност  
84000 BGN 

Обособени позиции 

ДА 

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (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  

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на 

Световната търговска организация 

НЕ 

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ) 

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя 

"Доставка за дизелово гориво с намалено съдържание на сяра за нуждите на инсинератор 

за изгаряне на опасни болнични отпадъци при ПУДООС" 

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата 

Доставки 

Основно място на изпълнение или на доставка 

Инсинератор за изгаряне на опасни болнични отпадъци, находящ се в гр. София, ПК 1431, 

ул."Св. Георги Софийски" №1 в двора на МБАЛ "Александровска" 

код NUTS 

BG411 

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или 

услугите 



Доставка на гориво за отопление със CPV код 09135100-5 съгласно Приложение № 1 по 

чл. 38 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки за нуждите на 

инсинератор /пещ за изгаряне на опасни болнични отпадъци/ към Дирекция „Нефинансови 

и стопански дейности“ за срок от 12 (дванадесет) месеца. Горивото предмет на поръчката 

е газьол за отопление със съдържание на Сяра до 0.001% - код по КН 27 10 19 43. 

Прогнозно количество в обем 560 000 литра. Възложителят по никакъв начин не е 

обвързан с прогнознoтo количествo. 

Прогнозна стойност  
830000 BGN 

Обособени позиции 

НЕ 

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

09135100 

Описание:  

Гориво за отопление  

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на 

Световната търговска организация 

НЕ 

II.7) Допълнителна информация 

Процедурата е чрез договаряне без обявление с правно основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от 

ЗОП. 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката 

III.2) Условия за участие 

III.2.1) Запазени поръчки 

НЕ 

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС 

НЕ 



VI.3) Информация относно общата нормативна рамка 

Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация  

Данъчно законодателство:    

Законодателство за опазването на околната среда:    

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  . 

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление 

28.02.2013 г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА 

РАЗДЕЛ II - “ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ КЪМ ПУДООС”  
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на компютърна 

система (софтуер и хардуер) за осигуряване на електронния документооборот в 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ „ 

1) Кратко описание 

Предвижда се доставка на компютърна система (софтуер и хардуер) за осигуряване на 

електронния документооборот в Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда. Въвеждане на информационна система за документооборот и осигуряване 

на техническа възможност, за осъществяване междуведомствен обмен на ПУДООС и 

МОСВ-ЦУ,ВРБК. 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

30000000, 30200000, 48000000 

Описание:  

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и 

софтуерни пакети  

Компютърно оборудване и принадлежности  

Софтуерни пакети и информационни системи  

3) Количество или обем 

Прогнозното количество, включва доставка на компютър за сървърни цели – 1 бр., 

лицензи за софтуер на системата за електронен документооборот -40 бр.и скенери за 

осъществяване на връзка със софтуера за електронен документооборот – 5 бр. 

Възложителят по никакъв начин не е обвързан с прогнозните количества. 
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Прогнозна стойност, без ДДС 
44000 валута BGN 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на компютърна 

техника, периферия и оборудване за нуждите на ПУДООС“ 

1) Кратко описание 

Доставка на компютърна техника, периферия и оборудване за нуждите на всички 

дирекции на ПУДООС. Доставяните артикули трябва да бъдат нови, оригинални, 

неупотребявани и в оригинални фабрични опаковки. Доставяната техника трябва да бъде 

окомплектована с всички необходими силови, интерфейсни и други специализирани 

кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормална работоспособност. Захранването и 

кабелните накрайници на силовите кабели да са предвидени за експлоатация в Република 

България. Участникът трябва да осигури гаранция за качеството. 

2) Код съгласно Класификатора на ОП (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  

3) Количество или обем 

Прогнозното количество, включва доставка на непрекъсваеми токови захранвания – 2 бр., 

монитор – 3 бр., лаптоп - 1 бр., принтер – 2 бр., настолен компютър – 2 бр., Microsoft Win 

Pro 7 – 3 бр., Microsoft Office – 3 бр., скенер – 1 бр. и копир – 1 бр. Възложителят по 

никакъв начин не е обвързан с прогнозните количества. 

Прогнозна стойност, без ДДС 
15000 валута BGN 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Kомпютърна система с 

възможности за приемане, обработка, съхранение и архивиране на непрекъснат поток от 

данни за състоянието на Инсинератора за изгаряне на опасни болнични отпадъци 

(температури, налягания, движение, позициониране на механизми и др.)“ 

1) Кратко описание 

Необходима е доставка на базовия софтуер и подмяна текущия сървър в Инсинератора за 

изгаряне на опасни болнични отпадъци към Дирекция „Нефинансови стопански дейности“ 

на ПУДООС. За осигуряване на комуникация с налични SIEMENS и SKADA контролери. 

Трябва да се разработят приложни програми за визуализация; Интерактивно управление 

на процесите; Съхранение на информацията; Създаване на рапорти/справки за различни 

параметри в дневен, месечен и годишен период; Архивиране на данните с възможност за 

възстановяване на управлението на Инсинератора след авария. 



2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

30200000, 48000000 

Описание:  

Компютърно оборудване и принадлежности  

Софтуерни пакети и информационни системи  

3) Количество или обем 

Прогнозното количество, включва доставка на компютър за сървърни цели – 1 бр. и 

лиценз за софтуер на системата с възможности за приемане, обработка, съхранение и 

архивиране на непрекъснат поток от данни за състоянието на Инсинератора за изгаряне на 

опасни болнични отпадъци (температури, налягания, движение, позициониране на 

механизми и др.) – 1 бр. Възложителят по никакъв начин не е обвързан с прогнозните 

количества. 

Прогнозна стойност, без ДДС 
25000 валута BGN 
 


