
Парл ~ла  00145 	 РЕШЕННЕ  ЗА  OTICPHBAHE НА  ПРОЦЕДУРА  ( версия  6) 

~ 	 АГЕНЦИЯ  ПО  ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ  А  
() 

~ 	 1000 София , ул . Леге  4 
e-mai1:  pkCalaoq.ba  ,  ао2Саlаор .Ьg  

Ѕ 
	 интернет  адрес :  htф ://www. аор .Ьg  

РЕIцЕННЕ  ЗА  ОТКРНВАНЕ  НА  IIРОЦЕДУРА  

❑ Проект  на  решение  
®Решение  за  публикуване  

❑осьществен  предварителен  контрол  
Номер  и  дата  на  становището  i-ви  етап : 	 дд/мм /гггг  

Решение  номеи :'~~' :~~~:.~'cti. Отдата : 17/06/2016 дд/мм /гггг  

Деловодна  информацня  
Партида  на  възложителя : 00 145 
Поделение : 
Изходящ  номер •~ у~ ~~~ . от  дата  17/06/2016 
Коментар  на  възложителя : 

РАЗДЕЛ  I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
®Публичен  

Секто  ен  
I.i) Наименование  и  адрес  
Официanно  наименование : Национ anен  регистрационен  номер : 
Национален  осигурителен  институт  121082521 
Пощенски  адрес : 
бул . Александър  Стамболийски  N! 62-64 
Град : код  NUTS: Пощенски  код : Държава : 
София  BG411 1303 GH 
Лице  за  контакт : Телефон : 
Лъче sар  Хаджистоянов  02 	9261094 
Епектрояна  поща : Факс : 
Lachezar.Hadzhistoyanov@nssi.bg  02 	9261424 
Интернет  адрес/и  
Основен  адрес  (URL): 
http://www.noi.bg/ 
Адрес  на  профила  на  купувача  (URL): 
https://tenders.nssi.bg/tp/hq  

I.2) Внд  на  въвложителн  
(попълва  се  от  публичен  възложител ) 
❑Министерсгво  или  друг  държавен  орган , ® Публичноправна  организация  

включително  техни  регионanни  или  местни  
подразделения  

❑Национална  агенция /служба  ❑ Европейска  инсгитуция /агенция  или  
международна  организация  

❑Регионален  или  местен  орган  ❑Друг  тип : 
Регион anна  или  местна  агенция 	а  

I.g) Основна  дейност  
(попълва  се  от  публичен  възложител ) 
❑Обществени  услуги  ❑Настаняване /жилищно  строителсгво  и  месга  

за  отдих  и  култура  
❑Отбрана  ❑ Социална  закрила  
❑Обществен  ред  и  сигурност  ❑ Отдих , култура  и  вероизповедание  
❑Околна  среда  ❑Образование  
❑ Икономически  и  финансови  дейности  ®Друга  дейносr: Управлява  държавното  

обществено  осигуряване  
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I.4) Основна  дейност  
(попълва  се  от  секторен  възложител ) 
❑Газ  и  топлинна  енергия  
❑ Епектроенергия  

❑Пощенски  успуги  
❑Експлоатация  на  географска  област  
❑Друга  дейност : 

РАЗДЕТI II: ОТКРИВАНЕ  
®Откривам  процедура  
®за  възлагане  на  обществена  поръчка  
❑за  сключване  на  рамково  споразумение  
❑за  сьздаване  на  динамична  система  за  покупки  
❑конкурс  за  проект  

❑Сьздавам  квanификационна  система  
Поръчката  е  в  областите  отбрана  и  сигурност 	 Да  ❑ Не  ® 

на  
(попълва  се  от  публичен  възложител ) 
❑Открита  процедура  

и 	❑Ограничена  проце,qура  
❑Състезателна  процедура  с  договаряне  
❑Сьстезателен  диanог  
❑Партньорство  за  иновации  
❑Договаряне  без  предварително  обявяване  
❑Конкурс  за  проект  
баПублично  състезание  

(попълва  се  от  секторен  възложител ) 
❑Открита  процедура  
❑Ограничена  процедура  
❑Договаряне  с  предварителна  покана  за  участие  
❑Сьстезателен  диanог  
❑Партньорство  за  иновации  
❑Договаряне  без  предварителна  покана  за  участие  
❑Конкурс  за  проект  
❑Публично  сьстезание  

(за  възлагане  на  обществена  поръчка  в  областите  отбрана  и  сигурност ) 
❑Ограничена  процедура  
❑Договаряне  с  публикуване  на  обявление  за  поръчка  
❑сьстезателен  диanог  

на  обявление  за  

YA:iцr:dl 111: 11УАl3riV V(:riV13Ati1'11 

(попъ ,лва  се  от  публичен  въаложнтел ) 
❑Чл . 73, an.1 от  ЗОП  
❑Чл • 73, an. г , т.1, б . [...] от  ЗОП  
❑Чл . 73,  an. 2, т. 2 от  ЗОП  
❑Чл .18, an.1, т. 7 във  вр . с  an. 6 от  ЗОП  
❑Чл . 79, an.1, т. [...] от  ЗОП  
❑Чл . i8, ал .1, т. 11 във  вр . с  ал . 8 от  ЗОП  
®Чл .18, an.1, т.12 от  ЗОП  

182, an.1 във  вр . с  чл . 79, an.1, т. [...] от  ЗОП  
18г, an.1, т. [...1 от  ЗОП  

(поirыпsа  се  от  сексгорен  въапожител ) 
❑Чл .1g2 от  ЗОП  
❑Чл .18, an.1, т. 7 във  вр . с  an. 6 от  ЗОП  
❑Чл .138, an.1, т. [...] от  ЗОП  
❑Чл .138, an.1 във  вр . с  чл . 79, an.1, т . [...] от  ЗОП  
❑Чл .18, an.1, т. 11 във  вр . с  an. 8 от  3ОП  
❑Чл .18, an.1, т.12 от  ЗОП  
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❑Чл . i8г , ал . i, т. [...] от  ЗОП  
❑Чл .182, ал .1 във  вр . с  чл . 79, ал .1, т. [...] от  ЗОП  
❑Чл .141, ал .1 от  ЗОП  
Пчл . 142, ал . 4 във  BD . C Чл . 142. ал . 1 и  чЛ . 141 , ал .1 от  ЗОП  

(попъ ,лва  се  при  въалагане  на  общеетвенн  поръчкн  в  областите  отбрана  и  снкурноет ) 
❑Чл .16о  от  ЗОП  
❑Чл .1б3, ал .1 от  ЗОП  
Чл .164, ал .1, т. [...] от  ЗОП  

РАЗДЕТI N: IIОРЪЧКА  
IV.1) Нанменованне  
Доставка , s ареисдане /монтаж  на  консумативи  и  консумативни  резервни  части  
sa отпечатване  на  3 500 000 броя  копия  от  високопроизводителна  
принтерна  система  Xerox DocuPrint180 EPS. 
IV.2) Обект  на  поръчката  
❑Строителетво  
®Доетавки  
Пуслуги  

IV.g) Описанне  на  предмета  на  поръчката  (естсство  н  количество  на  строителнн  
работи , доставки  илн  успугн  илн  укааване  на  потребности  н  изисквання ) 
Когато  основният  предмет  съдържа  допълнителни  предмети , те  трябва  да  бъдат  описани  тук . 
Въ sлагането  на  обществената  поръчка  има  за  цел  да  бъде  сключен  договор  
sa доставка , эареждане / монтаж  на  консумативи  и  консумативни  резервни  
части / TONER, FUSER OIL, P/R BELT, DEVELOPER/ sa осигуряване  на  
качествен  и  непрекъснат  процес  на  работа  на  високопроизводителна  
принтерна  система  Хе rок  DocuPrint180 EPS при  отпечатването  на  3 500 000 
( три  милиона  и  петстотин  хиляди ) броя  копия . 

IV.4) Общеетвената  поръчка  съдържа  нансквания , свъраани  с  опазване 	Да  ❑ Не  ® 
на  околната  среда  

Критерните , свъраанн  с  опааване  на  околната  среда  присъетват  в : (моля , посочете  
брой) 
техническата  спецификация 	 ( брой  ) 

критериите  за  подбор 	 ( брой  ) 

показателите  за  оценка  на  офертхте 	 ( брой  ) 

изискванията  при  изпълнение  на  договора  (кпаузи  в  проекта  на  общи 	 ( брой  ) 
догово  ни  словия ) 

N.5) Информацня  отяосно  средсгва  от  Европейския  сьюз  
Обществената  поръчка  е  във  връзка  c проект  u/unu програма , финансиран /а  със 	Да  ❑ Не  ® 
средства  от  европейските  фондове  и  програми  
Идентификация  на  проекта : 

IV.6) Рааделяне  на  обособенн  поанцнн  
Настоящата  поръчка  е  разделена  на  обособени  позиции 	 Да  ❑ Не  ® 
Мотиви  за  невъзможносгга  за  разделяне  на  поръчката  на  обособени  позиции  (когато  е  приложимо ): 
Предметът  на  настоящата  обществена  поръчка  няма  да  бъде  разделян  на  
обособени  позиции . 

IVг7) IIрогнозна  стойност  на  поръчката  
Стойност , без  да  се  включва  ДДС : 	 8 5 0 0 0 	 Banyra: 	 BGN 

IV.8) П  едметьт  на  поръчката  се  въалага  с  няколко  отделни  оц  н : 	Да  ❑ Не  ® 

Обща  стойноет  на  поръчката , част  от  която  се  въалага  с  настоящата  процедура : 

Стойност , без  да  се  включва  ДДС : 	 Banyra: 	 BGN 

Списьк  на  останалите  процедури  с  кратко  описание  на  техния  предмет : 
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РАЗДЕЛ  V: МОТИВИ  
V.i) Мотивн  аа  набора  на  процедура  (когато  е  прнложнмо ) 
(Кратко  описание  на  фактическите  обстоятелства , които  обуславят  избора  на  съответната  
пРоцеАб 'Ра) 
Общата  прогно sна  стойност  на  обществената  поръчка  (максимално  
разполагаем  финансов  ресурс  на  Възложителя  е  до  85 000 ( петнадесет  
киляди ) лева  бе s ДДС . Иsборът  на  Възложителя  за  провеждане  на  публично  
състезание  sa възлагане  на  обществената  поръчка , съобразно  чл .18, ал .1, 
т .12 от  Закона  за  обществените  поръчки  е  обоснован  както  от  предвидения  
финансов  ресурс  за  планираните  доставки  на  консумативи  и  ре sервни  части  
за  високопрои sводителни  принтерни  системи  в  системата  на  Националния  
осигурителен  институт  за  предстоящата  календарна  година , така  и  от  
естеството  на  доставките , което  позволява  достатъчно  точно  да  се  
определи  текническата  спецификация , което  безспорно  дава  възможност  
обществената  поръчка  да  бъде  проведена  чре s публично  състезание . 
Възлагането  на  настоящата  обществена  поръчка  именно  по  реда  на  
посочения  вид  процедура  от  една  страна  е  с  цел  да  се  осигури  максимална  
публичност , респективно  да  се  постигнат  най -добрите  за  Възложителя  

~ 
	 условия , а  от  друга , да  се  защити  обществения  интерес , посредством  

осъществяване  на  контрол  върху  разходването  на  средства  от  държавния  
бюджет . 

V.2) Лица , до  конто  се  напраща  поканата  аа  учаетне  в  процедура  на  договаряне  беа  
предварнтелно  обявленне , договаряне  беа  предварнтелна  покана  аа  учаетне , 
договаряне  без  публикуване  на  обявленне  аа  поръчка , пряко  договаряне  (когато  е  
приложимо ) 

V.g) Насгоящата  процедура  е  свъраана  с  предходна  процедура  аа  въалагане  на  
обществена  поръчка  нлн  конкурс  аа  проект , която  е (когато  е  приложимо ): 
открита  с  решение  N! 	 от  дата 	 дд /мм /гггг  
публикувана  в  Регистъра  на  обществените  поръчки  под  уникален  N! 
- 	- 	(nnnnn-yyyy-xxxx) 

V.4) Доiгьлннтелната  досrавка/повторната  услуга  нлн  етронтелетво  е (когато  е  
приложимо ) 

.~ 	 Стойност , без  да  се  включва  ДДС : 	 Banyra: 	 BGN 

РАЗДЕТ I VI: ОДОБРЯВАМ  
®обявлението  за  оповесгяване  откриването  на  процедура  
Q поканата  за  участие  
®документацията  
РАЗДЕ II VII: ДОПЪЛИИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ  
VII.i) Допълнителна  ннформацня  (когато  е  rnриложимо ) 

VII.2) Орган , който  отгова  я  аа  процернте  по  обжалшане  
Официално  наименование  
Комисия  за  защита  на  конкуренцията  
Национален  идентификационен  Ns (ЕИК) 

Пощенски  адрес  
бул . Витоша  N! 18 

Г  ад 	 Пощевски  код 	 Дъ  жава  
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РЕШЕНИЕ  ЗА  ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  (ьсрсия  б ) 

София  1000 Република  
България  

Телефон  
02 	9884070 

Адрес  за  електронна  поща  Факс  
cpcadmin@cpc.bg  02 9807315 
Интернет  адрес  (URL): 
http://www.cpc.bg  

VII.g) Подаване  на  жалби  
Точна  информация  относно  краен  срок/крайни  срокове  за  подаване  на  жалби : 
Съгласно  чл .197, 	ал .1, т .4 от  Закона  ва  обществените  поръчки  

УНП :352е8102-9733-45 а5-а157-023974сЬсб25 


