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I. II. IV. V. VI.
BGСофия: 27  Други услуги
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО
Услуги
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000629048
Издателство на БАН Проф.Марин Дринов, ул. „Акад.Георги Бончев”, бл.
6, За: Лъчезар ЕленковДиректор, Р.България 1113, София, Тел.: 0879
807972, Email: l_elenkov@aph.bas.bg, Факс: 02 8704054
Място/места за контакт: Издателство на БАН Проф.Марин Дринов
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган: www.baspress.com.
Адрес на профила на купувача: www.baspress.com/#.
Електронен достъп до информация: http://www.baspress.com/#.
I.2) Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3) Основна дейност
Друг: Издателска дейност
I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
„Експониране на пластини за офсетов печат”
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място
на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27  Други услуги)
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Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на
доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.София, ул. „Акад.Георги Бончев”, бл. 6
Код NUTS: BG411
II.1.3)Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Експониране на пластини за офсетов печат за нуждите на Издателство на
БАН “Проф. Марин Дринов” : Прогнозните (предвидените) количества,
обхващащи четири годишния период на действие на рамковото
споразумение са за работа с пластини със следните размери: за
експониране на пластини във формат 400 х 510/0.15 мм общо 40 000
(четиридесет хиляди) броя пластини и за експониране на пластини във
формат 605х730/0.3мм общо 40 000 (четиридесет хиляди) пластини.
Посочените

прогнозни

количества

количества

ще

определени

бъдат

са

индикативни.

съгласно

Конкретните

необходимостта

на

възложителя и ще бъдат посочени в поканите и договорите, сключвани
въз основа на рамковото споразумение по реда на чл. 93б, ал. 2 от ЗОП.
ІІ.1.5)Общ терминологичен речник (CPV)
79810000
Описание:
Услуги по печатане на печатни изделия
II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
107450 BGN без ДДС
РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1)Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1)Критерии за възлагане
Найниска цена
ІV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг
НЕ
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ІV.3) Административна информация
ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
ДА
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 192  347903 от 03.10.2015 г.
РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка №: 37 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената
позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.12.2016 г.
ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти
1
V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е
взето решението за възлагане на поръчката
Булгед ООД, ул.Кузман Шапкарев № 4, Р.България 1000, София, Тел.: 02
9445321
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 107450 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
НЕ
РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
НЕ
VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република
България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Email: cpcadmin@cpc.bg, Факс:
02 9807315
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Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.3.2)Подаване на жалби
чл.196 и следващите от ЗОП
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
18.01.2017 г.
VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са
участвали обединения  и за членовете на обединението
Булгед ООД, ул. Кузмен Шапкарев № 4
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