
Версия за печат

00435-2017-0035

I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

III: Условия на договора

Секторен

Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000
BG412, Софийска вода АД, Бул. „Цар Борис III“ № 159/ 1618 София / България, За: Мира Янкова, България
1618, София, Тел.: 00359 28122457, E-mail: mteneva@sofiyskavoda.bg, Факс: 00359 28122588
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.sofiyskavoda.bg/.
Адрес на профила на купувача (URL): https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1764.

I.1)

Основна дейност
Вода

 

I.4)

Обект на поръчкатаII.1)
Услуги
Процедурата е открита с решение
№: ДР-222 от 03.05.2017 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00435-2017-0035

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Поддръжка и пълно сервизно обслужване на машини Konica Minolta и софтуер за управлениe на печата,
копирането и сканирането YSoft SafeQ и доставка на мултифункционални машини за копиране, принтиране и
сканиран

ІI.4)

Номер на договора: 7520 от 17.08.2017 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ

Изпълнител по договора
BG412, Дилекс ООД, ж.к. „Света Троица“, бл.373, вх.Б, ет.2, ап. 29, България 1309, София, Тел.: 00 29887900, E-
mail: office@dilex.bg, Факс: 00 28221155
Интернет адрес/и:
URL: http://dilex.bg/.
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Поддръжка и пълно сервизно обслужване на машини Konica Minolta и софтуер за управлениe на печата,
копирането и сканирането YSoft SafeQ и доставка на мултифункционални машини за копиране, принтиране и
сканиран

ІII.5)

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1028550&newver=2&_ga=GA1.2.1563076228.1634717792&PHPSESSID=bda154d9097563d41274b43fb1cc75a0&header=&header=print
mailto:mteneva@sofiyskavoda.bg
mailto:office@dilex.bg


IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

Срок на изпълнениеІІI.6)
Начална дата
17.08.2017 г. 

Крайна дата
06.01.2022 г. 
Стойност, посочена в договора
500000 BGN без ДДС

ІII.7)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз
НЕ

III.8)

договорът е изпълнен

Дата на приключване
06.01.2022 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: 1. Ценова таблица 2 2. Ценова таблица 3; Преди промяната: 1. По ценова таблица 2 -
цена за 1 копие - 0,160 лв. 2. По ценова таблица 3 - цена за 1 копие - 0,160 лв; След промяната: 1. По ценова
таблица 2 - нова цена за 1 копие - 0,145 лв. 2. По ценова таблица 3 - нова цена за 1 копие - 0,145 лв ; Правно
основание: на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

 Променено условие: Срок на договора; Преди промяната: Срокът на договора е до 48 месеца, считано от
датата на подписване.; След промяната: Срокът на договора се удължава, считано от 17.08.21 до скрючване на
нов, но с не повече от 6 месеца; Правно основание: на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

 Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ

ІV.5)

Изпълнението е 30.06% от предмета на договора
Информация за изплатената сума по договора
150300 BGN без ДДС

ІV.6)

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ

ІV.7)

Поседното плащане по договора не е направено, последна фактура от 31.12.2022

27.01.2022 г. 

Трите имена: Васил Борисов ТреневVII.1)
Длъжност: Изпълнителен директорVII.2)


