
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
145

Поделение
Велико Търново

Изходящ номер
Ц1040-04-7#13

от дата
21-декември-2020

Обявление за възложена поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
1210825210062

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Велико Търново

Пощенски адрес:
пл.ЦЕНТЪР №.2

Пощенски код:
5000

код NUTS
Велико Търново

Лице за контакт

Даниела Монова Тодорова

Електронна поща:
daniela.todorova@velikotarnovo.nssi.bg

Телефон:
+359 62613401

Факс:
+359 62613440

Интернет адрес/и



Основен адрес: (URL)
www.noi.bg

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/20620

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност
Държавно обществено осигуряване

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации,
монтирани в сградите, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново

Референтен номер (в приложимите случаи)
04-2020-Ц1015-04-100

II.1.2) Основен CPV код

50000000

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Предмет на настоящата поръчка е осигуряване на абонаментна поддръжка, включително осигуряване на резервни
части и консумативи на климатиците и климатичните инсталации на ТП на НОИ – Велико Търново,
индивидуализирани по марка/модел, мощност, тип на климатика, тип на инсталацията и местонахождение в
Приложение № 1 към Техническата спецификация, в съответствие с изискванията на възложителя,
технологичните изисквания и инструкциите за експлоатация, установени от производителя и нормативната уредба
в съответствие с посочения предмет.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте
раздел V)
10800

Валута
BGN

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове



50000000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Велико Търново

Основно място на изпълнение
Помещения ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново, на адреси: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, ет. 5 и
архив – гараж; ул. „Васил Левски“ № 29 и ул. „Никола Габровски“ № 1, ет. 3 и ет. 4.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Настоящата обществена поръчка е за извършване на поддръжка, профилактика и доставка на резервни части и
консумативи за климатиците в ТП на НОИ – Велико Търново, индивидуализирани по марка, мощност,
местонахождение и техническо състояние в Приложение № 1 от документацията.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

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
не

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Публично състезание

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 РОП
2020-006120

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
№ Ц1005-04-15

Наименование
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации,
монтирани в сградите, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново



Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
10-декември-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
0

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
10800

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
10800

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
ВИМАКС КЛИМА ООД

Национален регистрационен номер
201156552

Пощенски адрес

Държава
България

Град
гр. София

Пощенски адрес
МЛАДОСТ-2 бл.262 вх.5 ап.МАГАЗИН Д1

Пощенски код
1799



код NUTS
София (столица)

Електронна поща
technoservice_09@mail.bg

Телефон
+359 898315737

Факс
+359 2875900

Изпълнителят е МСП
не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21-декември-2020


