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 Деловодна информация

Партида на възложителя: 00897
Поделение: Институт по металознание, съоръжения и технологии "акад.Ангел Балевски" с
Център по хидро- и аеродинамика-Варна

Изходящ номер: 561 от дата: 21/11/2019 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на
публикуване в ОВ на ЕС:

да

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:

да

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 21/11/2019 (дд/мм/гггг)

Заведено в преписка: 00897-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

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

Официално наименование: Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.Ангел
Балевски с Център по хидро- и аеродинамика-Варна

Национален регистрационен
номер: 000662064

Пощенски адрес: кв.Аспарухово, ул.Уилям Фруд № 1

Град: Варна код NUTS: BG331 Пощенски код: 9003 Държава: България

Лице за контакт: Емилия Николова - Правен съветник Телефон: +359 52-370501

Електронна поща: office@bshc.bg Факс: +359 52-370514

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.bshc.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.profilnakupuvacha.com/1898,13329

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки: 
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Друга дейност: научноизследователска

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Доставка на софтуер за научноизследователската дейност на ЦХА-Варна, в изпълнение
на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 48000000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчката:
Доставки

II.1.4) Кратко описание: 
Доставка на софтуер за научноизследователската дейност на ЦХА-Варна, в изпълнение на проект BG05M2OP001-

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.bshc.bg/
http://www.profilnakupuvacha.com/1898,13329
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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.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
да

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност: 196900      Валута: BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки,
моля, използвайте раздел V)
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)

 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на последна версия на наличен програмен продукт “Tecplot FocusPerpetual
Single-User License“, което включва една година безплатно обновяване и техническаподдръжка -
постоянен лиценз

Обособена
позиция
№: 2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 48000000      Допълнителен CPV код: 1 2 JA02

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG331
Основно място на изпълнение: 
Центърът по хидро- и аеродинамика – Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
Обем: 1 (един) лиценз
Срок на лиценза: Постоянен лиценз
Срок за поддръжка: 1 (една) година от датата на доставка
Техническа спецификация: Характеристики- Генериране на декартови и полярни, двумерни и тримерни графики и
анимации.
Работа с големи набори от данни получени от CFD симулации или експериментални записи.
Множество атрибути на графиките.
Поглед на графиките от различна перспектива в различни кадри.
Задаване на произволни независими оси.
Представяне на неравномерно разпределени данни.
Пресъздаване на съществуващи графики с нови различни набори данни.
Автоматизация на работата със скриптове.
Създаване на макроси чрез запис или писане на скриптове.
Графични операции в пакетен режим
Съвместимост с CFD програмите ANSYS Fluent, STAR CCM+ и OpenFOAM.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

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: BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,
финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на тригодишен лиценз за наличен софтуерен продукт AutoCAD сбезплатно
обновяване и поддръжка в рамките на периода на лиценза

Обособена
позиция №: 2 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 48000000      Допълнителен CPV код: 1 2 JA02

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG331
Основно място на изпълнение: 
ЦХА-Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
Обем: 2 (два) тригодишни лиценза
Срок на лиценза: Три години от датата на доставка
Срок за поддръжка:Три години съобразно срока на лиценза
Техническа спецификация и приложение в ЦХА: В ЦХА Аутокад се използва за създаване на чертежи от общото
машиносторене, и на чертежи, свързани с проектирането на корабните модели, движителните комплекси към тях
(корабни винтове, пера, подрулващи устройства), скегове, финове и др. За двуизмерено проектиране в
AutoCAD се използват основни графични примитиви, за да получат по-сложни обекти. Освен това програмата



11/25/2019 Обявление за възложена поръчка

www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=945518&mode=view 3/14

предоставя много големи възможности за работа със слоеве и анотивни обекти (размер, текст, анотация).
Използват се и външни референции (XRef) , което позволява да се раздели
чертежа на комбинирани файлове, за които отговарят различни разработчици. Динамичните блокове разширяват
възможностите за автоматизиране на 2D дизайна и от обикновен потребител без използване на програмиране.
Поддържа се и параметризирането на двуизмерните чертеж.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

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: BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,финансиран
по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Закупуване на двугодишен лиценз за наличен софтуер STAR-CCM+ Academic POD&
EHP, академична версия

Обособена позиция
№: 2 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 48000000      Допълнителен CPV код: 1 2 JA02

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG331
Основно място на изпълнение: 
ЦХА-Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
1 (един) двугодишен лиценз за STAR-CCM+ Academic POD
2 (два) двугодишни лицензa за EHP
Срок на лиценза:
STAR-CCM+: 11.02.2020 – 10.02.2022
EHP: 10.03.2020 – 09.03.2022
Срок за поддръжка:Две години съобразно срока на лиценза
Техническа спецификация:
STAR-CCM+: програма за решаване на интердисциплинарни задачи в механиката на флуидите и твърдите тела с
единен интегриран интерфейс.
Характеристики
Осигуряване на всички етапи на инженерен анализ:
Импорт и създаване на геометрия
Генериране на мрежи
Решаване на уравненията
Анализ на резултатите
Автоматизация на процеса на проектни изследвания
Връзка към други инженерни софтуери.
Импорт на геометрични данни от широк кръг CAD програми
Автоматична проверка и поправки на грешки
Създаване на повърхностни и обемни мрежи с разнообразни топологии и автоматично създаване на оптимални
мрежи за комплексни геометрии.
Физика на потока: невискозни, ламинарни или турбулентни; свиваем и несвиваем, многофазни течности,
пористи среди,

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

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: BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,
финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2.14) Допълнителна информация: 
Физика на потока: невискозни, ламинарни или турбулентни; свиваем и несвиваем, многофазни течности,
пористи среди, гравитация.
Стационарни и нестационарни явления.
Постоянна плътност, идеален газ, реален газ.
Турбулентност: Уравнения на Рейнолдс, Транспортни модели на Рейнолдс, Симулации на крупни вихри,
Ламинарно-турбулентен преход.
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II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на последна версия на наличен софтуер NI Academic Site License –
LabView Pro 2019 Research Only (5 потребителя) постоянен лиценз с едногодишна поддръжка

Обособена
позиция №: 2

4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 48000000      Допълнителен CPV код: 1 2 JA02

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG331
Основно място на изпълнение: 
ЦХА-Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
Обем: 1 (един) лиценз за 5 (пет) ползватели
Срок на лиценза:Постоянен лиценз
Срок за поддръжка:Една година от датата на доставка
Техническа спецификация и приложение в ЦХА: ЦХА използва програмния пакет LabVIEW от 2003 г. С него са
разработени всички програми за измервателните и управляващи системи за провеждане на изследванията в
експерименталните съоръжения на центъра. Периодично според възможностите този продукт е обновяван с по-
нови версии и са разширявани възможностите му. Необходимо е да се закупи нова версия на този пакет от
2019 г. за 5 работни места. Новата версия на пакета за изследователски цели е NI Academic Site License—
LabVIEW Research Only for 5 users. Пакетът включва LabVIEW Professional Development System и голям набор
от LabVIEW модули и NI LabWindows/CVI модули.
В програмния пакет Academic Site License Spring 2019 release са включени следните програмни продукти и
модули

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

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: BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,
финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обновяване до последна версия на налични програмни продукти VISI- Mashining3D
Base и VISI Machining 5 axis” и поддръжка за една година

Обособена
позиция №: 2 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 48000000      Допълнителен CPV код: 1 2 JA02

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG331
Основно място на изпълнение: 
ЦХА-Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
Обем:
2 (два) лиценза за VISI- Mashining 3D Base
1 (един) лиценз за VISI Machining 5 axis
Срок за поддръжка:
VISI- Mashining 3D Base 31.01.2020 – 30.01.2021
VISI Machining 5 axis 09.04.2020 – 08.04.2021
Техническа спецификация и приложение в ЦХА: VISI от HEXAGON е една от основните CAD-CAM машиностроителни
програми в ЦХА. Използва се за 2D, 3D моделиране, генериране на работни чертежи за работилниците,
създаване ,и /или реконструкция на сложните форми които се срещат в моделите на кораби и плаващи
съоръжения.
VISI е и единствената CAM програма в ЦХА, с която се генерират NC програмите за машините, с които се
изработват корабните модели - “K&R” B12 и ”Multiax” 1618. Има разработени специализирани постпроцесори за
двете машини. NC програмите са 2 ? D, 3D, както и същински 5 осни програми. Стратегиите на фрезоване са
най-разнообразни.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 
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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: BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,
финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Закупуване на обновяване и на лиценз за програмен продукт: Rhino3D Обособена позиция №: 2 6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 48000000      Допълнителен CPV код: 1 2 JA02

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG331
Основно място на изпълнение: 
ЦХА-Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
Закупуване на обновяване и на лиценз за програмен продукт: Rhino3D, както следва:
1. Обновяване до последна версия на наличен програмен продукт: Rhino3D Commercial Windows v6 Upgrade,
постоянен лиценз;
2. Закупуване на втори лиценз за Rhino3D Commercial Windows v6 Full license, постоянен лиценз.
Обем:
1 (едно) обновяване
1 (един) постоянен лиценз
Срок на лиценза:
Постоянен лиценз
Техническа спецификация: Rhinoceros (Rhino) е модерен повърхностен продукт за моделиране на базата на
NURB.
Rhino може да създава, редактира, анализира, документира, изобразява, анимира и преобразува NURBS криви,
повърхности и твърди тела, облаци от точки и многоъгълни мрежи.
Rhino се използва широко в CAD / CAM технологиите, включително индустрии като архитектура, корабостроене,
автомобилен дизайн, бижутерия и т.н.
Приложения в ЦХА: Rhino се използва в процеса на производство на корабни модели за реконструкция /
изграждане / модификация на повърхността на корабния корпус.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

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: BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,
финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обновяване до последна версия на наличен програмен продукт Orca3D v2commercial
network level 1 upgrade from v1, с постоянен лиценз

Обособена
позиция №: 2 7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 48000000      Допълнителен CPV код: 1 2 JA02

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG331
Основно място на изпълнение: 
ЦХА-Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
Обем:
1 (едно) обновяване
Срок на лиценза:Постоянен лиценз
Техническа спецификация: Orca3D е морски софтуерен компонент (плъгин) за Rhino с модули за проектиране и
придаване аеродинамична форма на корпуса, изчисления на хидростатиката и стабилността, анализ на
скоростта / мощността, проследяване на теглото и разходите и др.
Приложения в ЦХА: Orca3D се използва за изчисляване на хидростатиката и стабилността

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
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Опции:

не

Описание на опциите: 

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: BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,
финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Закупуване на специализиран програмен пакет включващ два отделни Обособена позиция №: 2 8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 48000000      Допълнителен CPV код: 1 2 JA02

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG331
Основно място на изпълнение: 
ЦХА-Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
Закупуване на специализиран програмен пакет включващ два отделни модула:
1. „Софтуер за хидродинамичен анализ на ходовите качества на кораби“ - постоянен лиценз с едногодишна
поддръжка
2. „Софтуер за избор и проектиране на движителни комплекси на кораби“ - постоянен лиценз с едногодишна
поддръжка
Обем:
1 (един) постоянен лиценз за програмен пакет за хидродинамичен анализ на ходовите качества на кораби;
1 (един) постоянен лиценз за избор и проектиране на движителни комплекси на кораба.
Срок на лиценза:
Постоянен лиценз
Срок за поддръжка:
Една година от датата на доставка.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

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: BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Закупуване на лицензи и поддръжка за програмни продукти Ansys Обособена позиция №: 2 9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 48000000      Допълнителен CPV код: 1 2 JA02

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG331
Основно място на изпълнение: 
ЦХА-Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
1. „Заплащане на годишна такса за лиценз и поддръжка за наличен софтуер ANSYS Academic Research
Mechanical and CFD (1 task) “.
2. „Закупуване на лиценз за ANSYS Academic Research CFD (1 task) с едногодишна поддръжка“.
3. „Закупуване на лиценз за ANSYS Academic Research HPC Workgroup 128 с едногодишна поддръжка“.
Обем:
1 (една) годишна такса за лиценз за ANSYS Academic Research Mechanical and CFD (1 task)
1 (една) първоначална такса за лиценз за ANSYS Academic Research CFD (1 task)
1 (една) първоначална такса за ANSYS Academic Research HPC Workgroup 128

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
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Описание на опциите: 

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: BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,
финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Закупуване на лицензи и поддръжка за продукти на MathWorks Обособена позиция №: 2 10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 48000000      Допълнителен CPV код: 1 2 JA02

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG331
Основно място на изпълнение: 
ЦХА-Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
1. Закупуване на двугодишна поддръжка за наличен софтуер MATLAB и SIMULINK.
2. Закупуване на втори постоянен лиценз за MATLAB и SIMULINK, със следните програмни модули (Toolboxes)

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

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: BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,
финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2.14) Допълнителна информация: 

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:

Открита процедура
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура: 

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
Установена е динамична система за покупки: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Използван е електронен търг: НЕ

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 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 182-442452 (напр. 2015/S 123-123456)   и  Номер на обявлението в РОП: 933462 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за
доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление за поръчка: НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация
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Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация: НЕ

Раздел V: Възлагане на поръчката 1

Поръчка №: АВ193449    Обособена позиция №: 2 2 И 6   Наименование: Тригодишни лиценза за наличен софтуерен продукт AutoCAD с
безплатно обновяване и поддръжка в рамките на периода на лиценза И Обновяване до последна версия на наличен
програмен продукт: Rhino3D Commerc
Възложена е поръчка/обособена позиция:

да

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора: 18/11/2019 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование: КАД Пойнт ЕООД Национален регистрационен номер: 2 040538836

Пощенски адрес: район „Възраждане“, ул. „Трапезица“ № 4, вх. 2, ет. 4

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: office@cadpoints.com Телефон: +359 29833001

Интернет адрес: (URL) https://cadpoints.com/ Факс: +359 12345678

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 21460      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 20125      Валута: BGN
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на
поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:       Валута: 
Дял:  %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

Раздел V: Възлагане на поръчката 1

Поръчка №: AB193450    Обособена позиция №: 2 3   Наименование: 1 двугодишен лиценз за STAR-CCM+ Academic POD и 2 (два)
двугодишни лиценза за EHP
Възложена е поръчка/обособена позиция:

да

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора: 14/11/2019 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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

https://cadpoints.com/
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V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование: СПЕЙСКАД ООД Национален регистрационен номер: 2 123037215

Пощенски адрес: ул. „Стара река“ № 2, ап. 310

Град: Казанлък код NUTS: BG344 Пощенски код: 6100 Държава: България

Електронна поща: spacecad@david.bg Телефон: +359 43163568

Интернет адрес: (URL) http://www.spacecad.bg/ Факс: +359 123456

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 24650      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 24600      Валута: BGN
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на
поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:       Валута: 
Дял:  %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

Раздел V: Възлагане на поръчката 1

Поръчка №: АВ193451    Обособена позиция №: 2 4   Наименование: NI Academic Site License – LabView Pro 2019 Research Only за
5 потребителя
Възложена е поръчка/обособена позиция:

да

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора: 14/11/2019 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование: Йота Волт ЕООД Национален регистрационен номер: 2 204912332

Пощенски адрес: ул. „Оборище“ № 86

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: bulgaria@yottavolt.com Телефон: +359 29797755

Интернет адрес: (URL) https://www.yottavolt.com/ Факс: +359 28722329

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 14185      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 14185      Валута: BGN
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на
поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:       Валута: 

http://www.spacecad.bg/
https://www.yottavolt.com/
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Дял:  %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

Раздел V: Възлагане на поръчката 1

Поръчка №: АВ193452    Обособена позиция №: 2 5   Наименование: Обновяване до последна версия на наличните програмни продукти
VISI- Mashining 3D Base - 2 лиценза и VISI Machining 5 axis - 1 лиценз
Възложена е поръчка/обособена позиция:

да

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора: 14/11/2019 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование: ВИЗИ ИНТЕРНЕЙШИНЪЛ ТЕХНОЛОЖИ ООД Национален регистрационен номер: 2 837078200

Пощенски адрес: ул. Сан Стефано № 5

Град: Шумен код NUTS: BG333 Пощенски код: 9700 Държава: България

Електронна поща: niki@visi-bg.com Телефон: +359 54832168

Интернет адрес: (URL) https://www.visi-bg.com/ Факс: +359 54832198

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 15005      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 15000      Валута: BGN
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на
поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:       Валута: 
Дял:  %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

Раздел V: Възлагане на поръчката 1

Поръчка №: АВ193453    Обособена позиция №: 2 9   Наименование: Заплащане на годишна такса за лиценз и поддръжка за наличен
софтуер ANSYS Academic Research Mechanical and CFD (1 task)Закупуване на лиценз за ANSYS Academic Research
CFD (1 task) с едногодишна поддр
Възложена е поръчка/обособена позиция:

да

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора: 19/11/2019 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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:

https://www.visi-bg.com/
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не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование: КОНТРАКС АД Национален регистрационен номер: 2 175415627

Пощенски адрес: район “Изгрев”, ул. “Тинтява” № 13

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1113 Държава: България

Електронна поща: sales@kontrax.bg Телефон: +359 29609777

Интернет адрес: (URL) https://www.kontrax.bg/bg/ Факс: +359 29609797

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 32020      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 32000      Валута: BGN
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на
поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:       Валута: 
Дял:  %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

Раздел V: Възлагане на поръчката 1

Поръчка №: АВ193454    Обособена позиция №: 2 10   Наименование: Подновяване и поддръжка на наличен лиценз на MATLAB +
SIMULINK за периода 31.01.2020 – 31.01.2022 за един ползвателЗакупуване на втори постоянен лиценз за MATLAB
и SIMULINK с програмни модули
Възложена е поръчка/обособена позиция:

да

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора: 14/11/2019 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование: СКУАЛИО БЪЛГАРИЯ ЕООД Национален регистрационен номер: 2 204035837

Пощенски адрес: район Лозенец, ул. БИГЛА № 64,ОФИС № 1

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1164 Държава: България

Електронна поща: info.bg@squalio.com Телефон: +359 893584597

Интернет адрес: (URL) https://squalio.com/bg Факс: +359 123456

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 92030      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 90990      Валута: BGN
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на
поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

https://www.kontrax.bg/bg/
https://squalio.com/bg
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Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:       Валута: 
Дял:  %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

Раздел V: Възлагане на поръчката 1

Поръчка №:     Обособена позиция №: 2 7   Наименование: Обновяване до последна версия на наличен програмен продукт Orca3D v2
commercial network level 1 upgrade from v1, с постоянен лиценз
Възложена е поръчка/обособена позиция:

не

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена:

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 
Брой на офертите, постъпили от МСП:  (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави-членки на ЕС: 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 
Брой на офертите, получени по електронен път: 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2       Валута: 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:       Валута: 
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на
поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:       Валута: 
Дял:  %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

Раздел V: Възлагане на поръчката 1

Поръчка №:     Обособена позиция №: 2 8   Наименование: Софтуер за хидродинамичен анализ на ходовите качества на кораби“ -
постоянен лиценз с едногодишна поддръжка и Софтуер за избор и проектиране на движителни комплекси на кораби“
- постоянен лиценз с едн
Възложена е поръчка/обособена позиция:

не

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена:

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 
Брой на офертите, постъпили от МСП:  (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави-членки на ЕС: 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 
Брой на офертите, получени по електронен път: 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2       Валута: 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция:       Валута: 
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на
поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни
обявления за възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ
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Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:       Валута: 
Дял:  %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

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

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 2-9884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 2-9807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/11/2019 (дд/мм/гггг)

Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на: НЕ
 
За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата: (само за доставки) НЕ
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина: НЕ
 
Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата: НЕ
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата: НЕ
Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени съответствие със строгите условия, указани в
директивата: НЕ
Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него:
НЕ
Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стоковата борса: НЕ
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия: НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския
съюз
Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата: НЕ

3. Обяснение:
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно,
като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата (максимум 500 думи) 

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

http://www.cpc.bg/
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Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:: НЕ
 
За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в ЗОП (само за доставки);: НЕ
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП;: НЕ
Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на
финансите;: НЕ
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия:: НЕ
 
Поръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в
него;: НЕ
Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства, предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е
възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП;: НЕ
Процедурата за възлагане на публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия
не са съществено променени;: НЕ
За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени:
НЕ
Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП;: НЕ
Обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП: НЕ

2. Обяснение:
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно,
правните заключения в съответствие със ЗОП (максимум 500 думи) 

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има
за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна
процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е
известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва


