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BG-София:
РЕШЕНИЕ
Номер: РД01-0054 от 23.03.2016 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Агенция за социално подпомагане, Регионална дирекцич социално подпомагане - София област, гр. София, ул.
Софроний Врачански № 104, ет. 3, представлявана от директор - Елена Илиева Андонова, гр. София, ул.
Софроний Врачански № 104, За: Елена Илиева Андонова, България 1233, София, Тел.: 02 9310883; 02 9311778,
E-mail: sofiaoblast-rdsp@government.bg, rdspsofia@abv.bg
Място/места за контакт: Елена Илиева Андонова
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.asp.government.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Национална агенция/служба
Основна дейност на възложителя
Социална закрила
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура
IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 16, ал. 8 от ЗОП
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект
Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - София област и
ДСП на територията на област София включващи следните дейности: 1. Зареждане, съответно рециклиране, на
тонер касети за копирна и периферна техника, подробно индивидуализирана в Списък-приложение –
неразделна част от настоящия договор, включваща следните дейности: - отстраняване на остатъчния тонер; почистване на компонентите на касетата; - контрол на електрическите контакти в касетите; - смяна и
програмиране на чиповете на тонер касетите, които имат такива; - зареждане с тонер; - тестване на заредената
касета, удостоверена с приложена тестова страница; 2. Осигуряване на последваща техническа поддръжка и
консултиране на възложителя относно начина на експлоатация на тонер касетите, техните компоненти,
честотата на зареждане и качеството на печата; 3. Предоставяне на гаранция за заредените, съответно

рециклирани, тонер касети за отпечатване на минимален брой страници, предвиден от производителя в
техническата спецификация на съответното устройство, но не по-малко от 3000 /три хиляди/ копия при 5 % /пет
процента/ покритие на страница с формат А4.
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените
обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.)
"Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ
V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
Предметният обхват, родовата същност на услугата и индикативната финансова рамка на потребностите на
възложителя предпоставят избор на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за
проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, ул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Email: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: www.cpc.bg.
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
24.03.2016 г.
Възложител
Трите имена: Елена Илиева Андонова
Длъжност: Директор на РДСП - София област и упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно
Пълномощно № РД05-130/10.03.2016г.

