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АОП 
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСГВЕНА ПОРЪЧКА 

ДFЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на В'ЪЗЛожителя: 01384 
Поделение: ___ _ 
Изходящ номер: 253-РД-08 от дата 18/08/2020 
Коментар на В'ЪЗЛожителя: 

РАЗДF-711: ВЪЗЛОЖИТFЛ 
�Публичен 
ПСекторен 
l.1) Наименование и 811Dec
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 
Институт за изследване на изкуствата към 000665562 

Българска академия на науките 

Пощенски адрес: 
ул. Кракра № 21 

Град: 
1 

кодNUГS: Пощенски код: 
1 

Държава: 
София BG411 1504 BG 

Лице за контакт: Телефон: 
Надежда Динева, отдел Административно 02 9442414 
обслужване 

Електронна поща: Факс: 
office@artstudies.bg 02 9433092 

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
http://artstudies.bg/ 

Адрес на профила на купувача (URL): 
http://artstudies.bg/?p=11365 

1.2) Вид на възложителя 
(попълва се от публичен възложител) 
□Министерство или друг държавен орган, � Публичноправна организация 

включително техни регионални или местни
подразделения

О Национална агенция/ служба □Европейска институция/агенция или
международна организация

О Регионален или местен орган Одруг тип: 
ПРегионална или местна агенция/с.лvжба 
l.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
□Обществени услуги О Настаняване/жилищно строителство и места 

за отдих и култура 
OОrбрана □Социална закрила
□Обществен ред и сигурност О Отдих, култура и вероизповедание
О Околна среда □Образование
О Икономически и финансови дейности �Друга дейност: научноизследователска

ПЗдоавеопазване 
дейност 

l.4) Основна дейност
(попълва се от секторен В'ЪЗЛОжител)

О Производство, пренос и разпределение на газ □Железопътни услуги
и топлинна енергия 

УНП f<aa5733.08c7-49ab-aeu- 10406de59040 
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Електрическа енергия 

Одобив на газ или нефт 
О Проучване и добив на въглища или други 

твърди горива 
□Вода

Пощенски и 

Градски железопътни, трамвайни, 
тролейбусни или автобусни услуги 

О Пристанищни дейности 
□летищни дейности

О друга дейност: ______ _ 

РАЗДЕЛ 11: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАIЦА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА 

П.1) Обект на поръчката 
Or оителство Доставки 

П.2) Процедурата е открита с решение 
No: 2 о-РД-08 от 21 11 201 мм rrrr 

и 

П.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 
Публикувана в Регистьра на обществените поръчки под уникален №: 
01 8 -201 -0001 nnnnn- -ххх.х) 
11.4) Описание на предмета на поръчката 
Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника и 
периферни устройства, скенери, фото техника, видео техника и аудио 
техника) за нуждите на Институт за изследване на изкуствата към 

Българска академия на науките в изпълнение на проект № BG05M2OP001-
l.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения

"Наследство БГ", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование

за интелигентен растеж" 2014-2020, приоритетна ос 1 "Научни изследвания

и технологично развитие", съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Подробните технически
спецификации на оборудването, предмет на поръчката, се съдържат в

докуметацията на обществената поръчка, до която е осигурен неограничен

и безплатен достъп на адреса на профила на купувача на възложителя:
http://artstudies.bg/?p=ll365

РАЗДЕЛ 111: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

111.1) Номео на доrовооа: 7-РД от 11/05/2020 дд/мм/rrrr 
111.2) Договорът е Cl(.IIIOчeн след 

�процедура за възлагане на обществена поръчка 
Орамково споразумение 
О динамична система за доставки 
П квалификационна система 

Ш.з) Изпълнител по договора 
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 
Алмар Ко ЕООД 121429744 

Пощенски адрес: 
район Оборище, ул. Будапеща № 22, ет. 1 

Град: 1 кодNUТS: Пощенски код: 1 Държава: 
София BG411 1000 BG 

Електронна поща: Телефон: 
shop@almar.bg 00359 29800890 

Интернет адрес: (URL) Факс: 
00359 29800890 

Изпълнителят е МСП Па 1Х1 Hel 1 
Поръчката е възложена на обединение Да О Не� 
III.4) Пои изПЪJiнението участват подизпьл:нители Па О Не� 

Официално наименование Дейност, изПЪJiнявана от Дял на участие 
ПОДИЗП'ЬJIНИТеJlJI на 

подизпълиител 
я(%от 
договооа) 

III.5) Предмет на договора
Доставка и гаранционна поддръжка на аудио техника

УНЛ f5aa;11J.Q8e7-49ab-aeaa-10406del9040 
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111.6) Срок на изП'ЬJIНение 
Срок на изrrълнение в месеци: или дни (от сключване на договора) 
или 
начална дата дд/мм/гггг 
КDайна дата 15/08/2020 дд/мм/гггг 
111.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): 
Стойност без ДДС: 22859.87 Валуга: BGN 

Разменен курс към BGN: 

111.8) Общесrвената поръчка е във връзка с проект и/или програма, Да� Не □ 
финансиран/ а със средсrва от Европейския съюз 
ФинансиDането е 100 % от стойността на договоDа. 

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 

181договорът е изrrълнен 
□договорът е предсрочно прекратен
□договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
Пдоговом,т е vнищожен
IV.1) Дата на приключване:
23/07/2020 дд/мм/гггт 
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(КDатко описание на обстоятелствата, които обvславят поекратяването/унищожаването) 
IV.з) Договоnът е изменян да О Не� 

Променено Преди промяната След промяната Правно основание 
условие от за промяната 
договора 

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да� Не□ 
Договорът е изrrълнен със забава от месец(а) или дни от крайния срок на 
изrrълнение на договора 
Причини за забавата (когато е приложимо): 

(КDатко описание на причините за забавата) 
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да� НеО 
Изпълнението е % от предмета на договора (при частично изпълнение). 
Причини за частичното изrrълнение (когато е приложимо): 

(КDатко описание на причините за частичното изrrълнение) 
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 22859.87 Валуга: BGN 

Разменен курс към BGN: 

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени да О Не� 
неустойки
О от изпълнителя Размер: Валуга: 
О от възложителя Размер: Валуга: 
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): 

(Кратко описание на причините за неустойките) 

УНЛ f5aa5733-08e7-49ab-aeaa-10406de59040 
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V: ОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОР ИЯ(когатое иложимо) 

о мация 

VII: Възложител: 

VII.1) Трите имена (подпис):

проф. д-р Емануел Стефанов Мутафов

VII.2) Длъжност:

Директор

УНЛ r..aa57JJ-08e7-49aЬ-aeu-10406de590-IO 
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