
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Комуникационна и компютърна техника

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
2146

Поделение
ОУ "Райна Княгиня", град Пловдив

Изходящ номер
РД-25-402

от дата
08-декември-2020

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "РАЙНА КНЯГИНЯ" - гр. ПЛОВДИВ

Национален регистрационен номер
000453285

Пощенски адрес
ул. ПОЛКОВНИК САВА МУТКУРОВ №.40

Град
гр.Пловдив

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Пощенски код
4003

Държава
България

Лице за контакт
Mariya Yordanova Gaydarova

Телефон
+359 882046325

Електронна поща
41school@rainakniaginia.com



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

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

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Не

Поръчка за социални и други специфични услуги
Не

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Публично състезание

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.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“

IV.3) Обект на поръчката

Доставки

IV.4) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)



Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
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.

IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Не

IV.6) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
Не

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Не

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции. Като се е съобразил с разпоредбата на
чл. 46, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), възложителят е взел мотивирано решение да не разделя
поръчката на обособени позиции. Тъй като целта на поръчката е постигането на цялостни интегрирани решения, то
доставката на строго специализираното технологично оборудване и свързаните с нея дейности по интеграция и
обучения изисква притежаването на специализирани, характерни за предмета на поръчката познания и
квалификации, предполагащи качеството на съвкупното изпълнение. За постигането целите на поръчката е
предвидено изпълнението на комплекс от дейности, което изключва възможността за разделяне на позиции.
Заложените в предмета на поръчката дейности са функционално свързани и неделими, чрез инвестиране в
цялостна идея, включваща учебна среда, технологии, управление, интегрирано съдържание, квалификация и
методи на преподаване. Предвид изложеното, предметът на поръчката има комплексен характер, изискващ
изпълнението на отделните дейности да се възложи на един изпълнител, с оглед постигане на целения резултат.
В случая от значение се явява и фактът, че разделянето на обособени позиции на предмета на поръчката не е
целесъобразно, защото съществува риск изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически, тъй
като необходимостта от координирането на различни изпълнители, които от своя страна е необходимо да
организират и реализират екипно планиране за всяка отделна дейност, би могла сериозно да застраши
правилното изпълнение на поръчката. В тази връзка следва да се има предвид съображение 78 от уводната част
на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.02.2014 г. за обществените поръчки и за
отмяна на Директива 2004/18/ЕО, съгласно което възлагащият орган е в правото си да прецени доколко е
целесъобразно разделянето на поръчките на обособени позиции.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката



Стойност, без да се включва ДДС:
136000

Валута:
BGN

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП възложителите прилагат процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 12 публично състезание
когато обществените поръчки имат прогнозна стойност при доставки и услуги от 70 000 лв. без ДДС до 271 000 лв.
без ДДС. Прогнозната стойност на поръчката (посочена по-долу) попада в приложното поле на чл. 18, ал. 1, т. 12
във връзка с чл. 20, ал. 2 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

обявление

документация/описателен документ

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)
000698612

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република България

Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес
http://www.cpc.bg



VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197- чл. 199 от Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Мария Йорданова Гайдарова

VIII.2) Длъжност:

директор


