
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
2146

Поделение
Основно училище "Райна Княгиня", град Пловдив

Изходящ номер
РД-25-647

от дата
26-февруари-2021

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:
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "РАЙНА КНЯГИНЯ" - гр. ПЛОВДИВ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000453285

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. Пловдив

Пощенски адрес:
ул. ПОЛКОВНИК САВА МУТКУРОВ № 40

Пощенски код:
4003

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Mariya Yordanova Gaydarova

Електронна поща:
41school@rainakniaginia.com

Телефон:
+359 32957174

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://www.rainakniaginia.com/



Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/17086

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка на техника за създаване на STEM център в съществуващата училищна инфраструктура на ОУ "Райна
Княгиня" - Пловдив и провеждане на обучение за работа с технологията“

Референтен номер (в приложимите случаи)
02146-2020-0003

II.1.2) Основен CPV код

30000000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на техника за създаване на STEM център в съществуващата
училищна инфраструктура на ОУ "Райна Княгиня" - Пловдив и провеждане на обучение за работа с
технологията“. Предметът на настоящата обществена поръчка, е подробно описан в Техническата спецификация
на Възложителя.
СPV кодовете по класификатора на обществените поръчки са, както следва: Основни кодове:

30213100-6 - Преносими компютри (от 3 до 5 кг);

30213200-7 - Таблетен компютър;

0231300-0 – Дисплеи;

30213300-8 - Настолен компютър;

48190000-6 – Образователни софтуерни пакети;

30232100-5 - Принтери и плотери;

72222300-0 – Услуги, свързани с информационни технологии;

72228000-9 – Консултантски услуги, свързани с интегриране на хардуер.

Кодове по Допълнителен речник:

CB21-4 – На основата на компютърни технологии;

FA01-6 – За учебни нужди;

FA03-2 – За училища;

JA01-1 За компютърен хардуер;

JA02-4 – За софтуер;

JA03-7 – За употреба в мрежа; JA15-3 – С лиценз.

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)
136000

Валута
BGN

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
Мястото на изпълнение на обществената поръчка е Основно училище "Райна Княгиня" – град Пловдив, находящо
се в гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров“ No 40 .

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните видове дейности:

1.1. доставка на техническо оборудване и софтуерни лицензи за изграждане на иновативен STEM център,
подробно описани в таблицата по-долу;
1.2. извършване на всички необходими предварителни дейности по употребата на доставените техническо
оборудване и софтуер, като инсталационни/ монтажни работи и тестване;
1.3. интегриране на доставените оборудване и софтуер в съществуващата инфраструктура на възложителя;

1.4. провеждане на обучение на педагогически специалисти за работа стехнологията.

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
2020-017317

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
1

Наименование
„Доставка на техника за създаване на STEM център в съществуващата училищна инфраструктура на ОУ "Райна
Княгиня" - Пловдив и провеждане на обучение за работа с технологията“.

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
22-февруари-2021

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)
1

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
1

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
136000

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
134265.12

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя



Официално наименование
„ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ” ООД

Национален регистрационен номер
204660454

Пощенски адрес

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
град София, район „Триадица“, кв. „Гоце Делчев“ - Боянски водопад, бл. 241, вх. 8, ет. 4, ап. 97

Пощенски код
1404

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Електронна поща
office@interactivebg.com

Изпълнителят е МСП
да

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
delovodstvo@cpc.bg

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

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

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.



VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26-февруари-2021


	

