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Версия за печат

00897-2019-0011

I. II. IV.

BG-Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

III: Условия на договора

Публичен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662064
BG331, Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.Ангел Балевски с Център по хидро- и
аеродинамика-Варна, кв.Аспарухово. п.к. 58, ул.Уилям Фруд № 1, За: Емилия Николова - Правен съветник, България
9003, Варна, Тел.: 052 370501, E-mail: office@bshc.bg, Факс: 052 370514
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.bshc.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/1898,13329.

I.1)

Вид на възложителя
Публичноправна организация

I.2)

Обект на поръчкатаII.1)
Доставки
Процедурата е открита с решение
№: 933462 от 19.09.2019 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00897-2019-0011

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Доставка на софтуер за научноизследователската дейност на ЦХА-Варна, в изпълнение на проект BG05M2OP001-
1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж““. Обществената поръчка се разделя на 10 обособени позиции.

ІI.4)

Номер на договора: АВ193449 от 18.11.2019 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG411, КАД Пойнт ЕООД, район „Младост“, ж.к. „ПОЛИГОНА“, бл. 43, вх. 1, Офис 7, България 1750, София, Тел.:
02 9833001, E-mail: office@cadpoints.com, Факс: 02 123456
Интернет адрес/и:
URL: https://cadpoints.com/.
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
1. Възложителят възлага, а Доставчикът приема да достави софтуер по обособена позиция № 2 съгласно техническата
спецификация на Възложителя и офертата вх. №  504/ 18.10.19 на Доставчика, дадени в Приложения № 1 и №  2,
неразделна част от договора, а именно: Тригодишни лиценза за наличен софтуерен продукт AutoCAD с безплатно
обновяване и поддръжка в рамките на периода на лиценза; Обем: 2 (два) тригодишни лиценза; Срок на лиценза: Три
години от датата на доставка; Срок за поддръжка: Три години съобразно срока на лиценза 2. Възложителят възлага, а

ІII.5)
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IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

Доставчикът приема да достави и софтуер по обособена позиция №  6 съгласно техническата спецификация на
Възложителя и офертата вх. № 504/ 18.10.19 на Доставчика, дадени в Приложения №1 и № 2, неразделна част от
договора, както следва: Обновяване до последна версия на наличен програмен продукт: Rhino3D Commercial Windows
v6 Upgrade, постоянен лиценз и закупуване на втори лиценз за Rhino3D Commercial Windows v6 Full license,
постоянен лиценз при следните условия: Срок на лиценза: Постоянен лиценз;
Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в дни
5
Стойност, посочена в договора
20125 BGN без ДДС

ІII.7)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския
съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

III.8)

договорът е изпълнен
Дата на приключване
03.12.2019 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
20125 BGN без ДДС

ІV.6)

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ

ІV.7)

Сумата 20125 лева без ДДС е обща за двете обособени позиции: 17 425 лева без ДДС за софтуер по обособена
позиция № 2 (AutoCAD) плюс 2 700 лева без ДДС за софтуер по обособена позиция № 6 (Rhino3D). Изпълнителят не
е посочил номер на факс за контакт.

05.12.2019 г. 

Трите имена: проф. д-р инж. Румен Здравков КишевVII.1)
Длъжност: Ръководител ЦХА-Варна, упълномощен съгласно заповед № РД-09-126/ 09.09.2019VII.2)


