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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157176-2018:TEXT:BG:HTML

България-Чепеларе: Конструктивни продукти
2018/S 071-157176
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
Народно читалище „Родопска искра 1880“
000608692
ул. „Васил Дечев“ № 25В
Чепеларе
4850
България
Лице за контакт: Ангел Николов
Телефон: +359 892484326
Електронна поща: rodopskaiskra1880@abv.bg
Факс: +359 892484326
код NUTS: BG424
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.rodopskaiskra1880.com/
Адрес на профила на купувача: http://chepelare.org/chitaliche/?type=0&ID=3
I.2)

Съвместно възлагане

I.4)

Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5)

Основна дейност
Отдих, култура и вероизповедание

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

Наименование:
„Закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“, с
четири обособени позиции:

II.1.2)

Основен CPV код
44200000

II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.1.4)

Кратко описание:
А. За обособена позиция № 1: Модулна сцена — подиум.
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Б. За обособена позиция № 2:
1. Озвучителна техника за сцената на читалището; и
2. Осветителна техника за сцената на читалището;
В. За обособена позиция № 3: Техника и софтуер за библиотеката.
Г. За обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане.
В техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка, са посочени подробно
изискванията към изпълнението.
II.1.6)

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

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Доставка на модулна сцена за ползване на открито за нуждите на Народно читалище „Родопска искра
1880“, гр. Чепеларе“
Обособена позиция №: 1

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
44200000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:
гр. Чепеларе.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
А. За обособена позиция № 1: „Модулна сцена — подиум: подиум — модулен — 40 бр.; телескопични
крака за подиум — 160 бр.; скоби за укрепване на два съседни крака — 80 бр.; адаптер за обединяване
на два подиума — 130 бр.; стълба за подиум с парапет — 2 бр.; покрив за сцена — 1 бр.
В техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка, са посочени подробно
изискванията към изпълнението.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за доставка на предвидените стоки Сд / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на дефекти Со / Тежест: 30
Цена - Тежест: 40

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: да
Идентификация на проекта: Проект № 21/07/2/0/00396 „Закупуване на оборудване и обзавеждане на
Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Доставка на техническо оборудване за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр.
Чепеларе
Обособена позиция №: 2
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II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
31000000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:
Гр. Чепеларе.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
За обособена позиция № 2:
1. Озвучителна техника за сцената на читалището: активна озвучителна колона — 4 бр.; активна
озвучителна колона — 8 бр.; активен суббас — 2 бр.; цифров звуков процесор (сплитер) — 1 бр.; цифров
пулт за управление на озвучителна система — 1 бр.; безжичен приемник — 5 бр.; безжичен микрофон —
5 бр.; безжичен трансмитер — 3 бр.; хедсет микрофон — 3 бр.; стойка за микрофон — 5бр.; микрофон —
3 бр.; кабел за озвучителни тела — 300 лм; кабел микрофонен — 100 лм; комплект конектори — 15 бр.
2. Осветителна техника за сцената на читалището: осветително тяло с асиметрично
светлоразпределение — 6 бр.; осветително тяло със симетрично светлоразпределение — 6 бр.;
френолов прожектор за сценично осветление — 6 бр.; трифазен DMX димер — 3 бр.; светлинен ефект
въртяща глава — 6 бр.; конвертор за управление на ефектно осветление — 1 бр.; преносим компютър
за управление на ефектно осветление — 1 бр.; кабел за осветителни тела — 200 лм; кабел DMX за
осветителни тела — 100 лм; обезопасителни въжета за осв.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за доставка на предвидените срокове / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на дефекти / Тежест: 30
Цена - Тежест: 40

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: да
Идентификация на проекта: Проект № 21/07/2/0/00396 „Закупуване на оборудване и обзавеждане на
Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“

II.2.14)

Допълнителна информация
Точният размер на посочената в поле II.2.6 прогнозна стойност е 134 710, 20 (сто тридесет и четири
хиляди седемстотин и десет лева и двадесет стотинки) BGN без ДДС.

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Доставка на офис оборудване и библиотечен софтуер за нуждите на Народно читалище „Родопска искра
1880“, гр. Чепеларе
Обособена позиция №: 3

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
30000000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:
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гр. Чепеларе.
II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
За обособена позиция № 3: Техника и софтуер за библиотеката: преносим компютър — 2 бр.; лазерно
многофункционално устройство — 1 бр.; скенер — 1 бр.; библиотечен софтуер — 1 бр.
В техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка, са посочени подробно
изискванията към изпълнението.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за доставка на предвидените стоки / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на дефекти / Тежест: 30
Цена - Тежест: 40

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: да
Идентификация на проекта: Проект № 21/07/2/0/00396 „Закупуване на оборудване и обзавеждане на
Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище
„Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе
Обособена позиция №: 4

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
39000000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:
гр. Чепеларе.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане: табло за изложби — 10 бр.;
сгъваема пейка — 40 бр.; алуминиева стълба — 1 бр.; архивен шкаф — 1 бр.; архивен шкаф — 1 бр.;
взломоустойчив сейф — 1 бр.; мениджърски стол — 5 бр.; канапе — 5 бр.; бюро с контейнер — 3 бр.;
голямо бюро — 2 бр.; сгъваема шатра — 3 бр.; закачалка — 1 бр.; Тоалетка — 5 бр.; стелаж за книги —
тип 1:7 бр.; стелаж за книги — тип 2: 7 бр.; стелаж за книги — тип 3: 4 бр.; стелаж за книги — тип 4:5 бр.
В техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка, са посочени подробно
изискванията към изпълнението.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за доставка на предвидените стоки / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на дефекти / Тежест: 30
Цена - Тежест: 40

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не
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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: да
Идентификация на проекта: Проект № 21/07/2/0/00396 „Закупуване на оборудване и обзавеждане на
Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“

II.2.14)

Допълнителна информация
Точният размер на стойността, посочена в поле II.2.6 e 43 743, 45 (четиридесет и три хиляди седемстотин
четиридесет и три лева и четиридесет и пет стотинки) BGN без ДДС.

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

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: 2018/S 055-121058

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

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 05612-2018-0001
Обособена позиция №: 1
Наименование:
Доставка на модулна сцена за ползване на открито за нуждите на Народно читалище „Родопска искра
1880“, гр. Чепеларе“
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)

Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 05612-2018-0001
Обособена позиция №: 2
Наименование:
Доставка на техническо оборудване за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр.
Чепеларе
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)

Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена

12/04/2018
S71
http://ted.europa.eu/TED

- - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

5/7

ОВ/S S71
12/04/2018
157176-2018-BG

- - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура

6/7

Други причини (прекратяване на процедурата)
Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 05612-2018-0001
Обособена позиция №: 3
Наименование:
Доставка на офис оборудване и библиотечен софтуер за нуждите на Народно читалище „Родопска искра
1880“, гр. Чепеларе
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)

Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 05612-2018-0001
Обособена позиция №: 4
Наименование:
Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище
„Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)

Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
Мотивите за прекратяване на процедурата са изложени в раздел „Деловодна информация“/„Коментар
на възложителя“ на настоящото обявление, като същите са подробно изложени в Решение номер
1 за прекратяване на гореописаната обществена поръчка с изходящ номер 13 от 10 април 2018 г.,
публикувано в профила на купувача на възложителя.
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

VI.4.4)

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

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
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