
                                                    ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЛАВНО

София 1574, бул. “Шипченски проход

 
 

 

 

по чл. 21, ал

 

ОТНОСНО: Директно

състезание за обществена поръчка

NRDMS, VTT)” по две обособени

г., публикувано в РОП с уникален

на възложителя, на адрес: http://bgports.bg/bg/zop/316

  

На основание чл. 21, ал

№ 1 „Надграждане на системи

индивидуалната й прогнозна

възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 3

 

Изпълнението на Обособена

„ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД въз основа

за изпълнение на обособената

лева) без ДДС и 23 520 лв. (двадесет

включен ДДС, която включва

 

 МОТИВИ: Прогнозната

(двадесет хиляди) лв. без ДДС

надхвърля 20 на сто от общата

позиции възлиза на 300 000 (триста

 Прогнозната стойност

прагове по чл. 20, ал. 4, т. 3 от

Обособена позиция № 2, е в

ДДС. 

    

ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ 

проход” № 69, е-mail: office@bgports.bg , Тел: (+359 2) 8079999, 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки

 

Директно възлагане във връзка с провеждане

обществена поръчка с предмет: „Софтуер БУЛРИС

обособени позиции, обявена с Решение №

с уникален номер 01158-2019-0033 и на Профила

http://bgports.bg/bg/zop/316.  

. 21, ал. 6 от ЗОП, възложителят е възложил

на системи ERI, NtS и NRDMS” по 

прогнозна стойност (до 20 000 лв. без ДДС

т. 3 от ЗОП.  

Обособена позиция № 1 е възложено с възлагателно

въз основа на оферта с рег. № 11-00-5-

обособената позиция е 19 600 лв. (деветнадесет

лв. (двадесет и три хиляди петстотин и

включва всички разходи за точното и качествено

Прогнозната стойност на Обособена позиция №

без ДДС не надхвърля сумата 156 464 

общата стойност на поръчката, която общо

000 (триста хиляди) лв. без ДДС. 

стойност на Обособена позиция № 1 попада

т. 3 от ЗОП. Остатъчната стойност на поръчката

е в размер на 280 000 (двеста и осемдесет

ИНФРАСТРУКТУРА” 

: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2)  8079966 

поръчки 

провеждане на публично 

БУЛРИС Фаза 1 (ERI, NTS, 

ешение № РД-10-17/29.08.2019 

и на Профила на купувача 

възложил Обособена позиция 

по реда, предвиден за 

без ДДС) чрез директно 

възложено с възлагателно писмо на 

-1/13.03.2019 г. Цената 

деветнадесет хиляди и шестстотин 

петстотин и двадесет лева) лева с 

качествено изпълнение.  

позиция № 1 в размер до 20 000 

464 лв., съответно не 

която общо за двете обособени 

попада в стойностните 

на поръчката, в случая на 

осемдесет хиляди) лв. без 


