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BG-София: 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 

І: Възложител 

Публичен 

I.1)Наименование и адрес 

Национален идентификационен No (ЕИК): 131463734 

BG411, Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), ул. 

Г.С.Раковски № 112, За: Т. Лозанова, България 1000, София, Тел.: 02 9234333; 

0882 699844, E-mail: t.lozanova@ciaf.government.bg, Факс: 02 9806886 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): www.ciaf.government.bg. 

Адрес на профила на купувача 

(URL): http://www.ciaf.governmant.bg/invite/view/?slug=zop-2016-002-24. 

I.2)Вид на възложителя 

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително 

техни регионални или местни подразделения 

 

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора 

II.1)Обект на поръчката 

Доставки 

ІI.2)Процедурата е открита с решение 

№: РД 08-07 от 08.07.2016 г.  

ІI.3)Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 

01072-2016-0002 

ІI.4)Описание на предмета на поръчката 

Доставка, инсталиране и поддръжка на офис техника за нуждите на проект 

"Усъвършенстване на система за установяване на активи в България", програма 

BG13, на НФМ 2009-2014 г. 

 

III: Условия на договора 

ІII.1) 
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Номер на договора: РД 19-12 от 14.10.2016 г.  

ІII.2)Договорът е сключен след 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

Поръчката е възложена на обединение 

НЕ 

III.3)Изпълнител по договора 

BG411, СИЕНСИС АД, ул. Лерин № 44-46, България 1680, София, Тел.: 02 

9583600, E-mail: office@cnsys.bg, Факс: 02 9583036 

Интернет адрес/и: 

URL: www.cnsys.bg. 

Изпълнителят е МСП: да 

ІII.4)При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5)Предмет на договора 

Доставка, инсталиране и поддръжка на офис техника за нуждите на проект 

"Усъвършенстване на система за установяване на активи в България", програма 

BG13, на НФМ 2009-2014 г. 

ІІI.6)Срок на изпълнение 

Срок в дни 

45 

ІII.7)Стойност, посочена в договора 

195195 BGN без ДДС 

III.8)Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, 

финансиран/а със средства от Европейския съюз 

НЕ 

 

IV: Приключване на договора 

договорът е изпълнен 

ІV.1)Дата на приключване 

28.11.2016 г.  

ІV.3)Договорът е изменян 

ДА 

Променено условие: В пореден № 4 от Техническо предложение; Преди 

промяната: „Документален скенер – 50 броя - HP Scanjet Enterprise Flow 500 S3 

(L275 1A)“ ; След промяната: „Документален скенер – 50 броя - HP Scanjet 

Enterprise Flow 500 S4 (L275 5A)“; Правно основание: чл. 116, ал.1, т. 5 и т. 6 от 

ЗОП и във връзка с писмо с входящ № ЦУ-01-3170/22.10.2016г. от „Сиенсис“ АД 
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ІV.4)Договорът е изпълнен в срок 

ДА 

ІV.5)Договорът е изпълнен в пълен обем 

ДА 

ІV.6)Информация за изплатената сума по договора 

195195 BGN без ДДС 

ІV.7)Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени 

неустойки 

НЕ 

 

V: Допълнителна информация 

 

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление 

21.02.2017 г.  

 

VII: Възложител 

VII.1) 

Трите имена: Пламен Георгиев Димитров 

VII.2) 

Длъжност: Председател на КОНПИ 

 


