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BG-София:

Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

IІI: Правно основание

IV: Поръчка

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
47. Медицина

Решение номер 225 от дата 05.06.2019 г. 

Публичен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000663757
BG, Институт по инженерна химия при Българска академия на науките, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 103, За: Даниела Джонова - Атанасова, България 1113, София, Тел.: 02 9793227, E-mail:
dzhonova@bas.bg, Факс: 02 8707523
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.iche.bas.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.iche.bas.bg/Galery_EN.htm.

I.1)

Вид на възложителя
Публичноправна организация

I.2)

Основна дейност
Друг: Научна и изследователска дейност

I.3)

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
Вид на процедурата
Публично състезание

ІI.1)

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Наименование
Доставка на апаратура на научни и приложни изследвания със следните обособени
позиции: 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за екстракция със

IV.1)

mailto:dzhonova@bas.bg


V: Мотиви

VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация

свърхкритичен въглероден диоксид. 2.Доокомплектоване, монтаж и въвеждане в
експлоатация на течен хроматограф YL–9300 с автоматичен пробовзимател,
рефрактометричен детектор и необходими конвертори и софтуер за контрол от YL Clarity.
Обект на поръчкатаIV.2)
Доставки
Описание на предмета на поръчката
Предметът на обществената поръчка включва доставка, инсталиране и обучение на
персонал за работа с апаратура за свръхкритична екстракция и такава за течна
хроматография

ІV.3)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ

ІV.4)

Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
Разделяне на обособени позицииIV.6)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
ДА
Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)
Стойност, без да се включва ДДС: 128000 BGN
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

IV.8)

Мотиви за избора на процедура
Възложителят обявява настоящата обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета,
Раздел I и II от ЗОП, чрез провеждане на процедура "Публично състезание". Прогнозната
стойност на настоящата поръчка не надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. б от
ЗОП и не е необходимо провеждането на открита процедура за възлагане на поръчката.
Предвид посоченото обстоятелство, безcпорно е налице законова възможност поръчката да
се възложи чрез провеждане на процедура публично състезание. Посредством тази
процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкурунцията и
се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.1)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

Орган, който отговаря за процедурите по обжалванеVII.2)



VIII: Възложител

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
Подаване на жалбиVII.3)
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Подаване на жалби е съгласно чл.197 ,ал. 1, т.4 от Закона за обществените поръчки
Дата на изпращане на настоящото решение
06.06.2019 г. 

VII.4)

Трите имена
Драгомир Симеонов Янков

VIII.1)

Длъжност
Директор

VIII.2)

mailto:cpcadmin@cpc.bg

