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 Деловодна информация

Партида на възложителя: 01517 Поделение:

Изходящ номер: 262РД08 от дата: 19/05/2020 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:

да
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:

да

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 19/05/2020 (дд/мм/гггг)

Заведено в преписка: 01517-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ - БАН - /
Старо наименование - Централна лаборатория по минералогия и кристалография
/ЦЛМК/ към Българска академия на науките /БАН/

Национален
регистрационен
номер:
831906364

Пощенски адрес: ул. Акад. Г. Бончев № 2 бл. 107

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1113 Държава:
България

Лице за контакт: проф. д-р Росица Николова
Телефон: +359
885099158

Електронна поща: rosica.pn@clmc.bas.bg
Факс: +359
2979-7056

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) http://www.imc.bas.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на
обществените поръчки: 

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (URL)

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.imc.bas.bg/
http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12
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(URL): http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и
пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Друга дейност: наука и образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО
ОБОРУДВАНЕ

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 38000000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:
Доставки

II.1.4) Кратко описание: 
Доставка на лабораторно оборудване /уреди/ за нуждите на Института по минералогия и
кристалография "Акад. Иван Костов", инсталиране, приемни изпитания на място на
оборудването /доставените уреди/ и въвеждането им в експлоатация, както и обучение на
служители на Възложителя по всяка обособена позиция за експлоатация и техническа
поддръжка, включително гаранционния сервиз на оборудването /доставените уреди/,
разделена на 8 (осем) самостоятелно обособени позиции, както следва:
обособена позиция № 1 - Доставка на Спектрофотометър, работещ в Ултравиолетивия и
Видимия (UV-Vis) спектрален диапазон;
обособена позиция № 2 - Доставка на Планетарна топкова мелница;
обособена позиция № 3 - Доставка на Микробиологичен бокс;
обособена позиция № 4 - Доставка на Стереомикроскоп;
обособена позиция № 5 - Доставка на Два броя UPS;
обособена позиция № 6 - Доставка на Два броя Генератора за ток;
особена позиция № 7 - Доставка на Компресор за сгъстен въздух;
Продължава в Раздел VI.3)

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 148216.67      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
да

Оферти могат да бъдат подавани за:

всички обособени позиции

http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12
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II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Спектрофотометър, работещ в Ултравиолетивия
и Видимия (UV-Vis) спектрален диапазон

Обособена позиция
номер: 2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 38000000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение: 
Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", с административен
адрес: ул. "Акад. Георги Бончев" № 2, бл. 107, 1113 София

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания) 
Оборудването следва да отговаря на посочените в РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ от Документацията за участие, включително на следните изисквания:
1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Спектрофотометър, работещ в
Ултравиолетивия и Видимия (UV-Vis) спектрален диапазон
1.1. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Сканиращ спектрофотометър с компютърно управление
? Уредът да е окомплектован за измерване в режими на абсорбция, трансмисия и
отражение
? Уредът да работи в режими на сканиране и измерване на зададена дължина на вълната в
целия предложен спектрален обхват
? Уредът да може да измерва прахови проби, течни проби, кристални пластинки и тънки
филми
? Уредът да има кварцово покрита оптика за стабилност във времето
? Уредът да определя цветови характеристики на проби. Измерването на цвета да се
извършва като определяне на координати и определяне на разликата в цветовете.
? Уредът да позволява бърза смяна на аксесори и приставки
? Двойнолъчева оптична система с двоен монохроматор
? Източници: деутериева и халогенна лампи
? Спектрален обхват от: 190 nm до 900 nm или по-широк (по широк да се разбира
например 170-900 nm, или 190-3200 nm, или 170-2700nm, т.е. множество, съдържащо
подмножеството 190-900 nm).
? Спектрална ивица на пропускане (процеп): програмируема с минимум пет стойности в
обхвата от ? 0.2 до ? 4 nm
? Точност на дължината на вълната: ? 0.1 nm
? Възпроизводимост на дължината на вълната: ? 0.05 nm
? Разсеяна светлина при 220 nm (%T): ? 0.005%
? Фотометричен обхват: ±4 А и по-голям
? Фотометрична точност: ? 0.003 A
? Фотометрична стабилност при 500 nm: ? 0.001 A/h
? Фотометрична възпроизводимост: ? 0.001 A
? Уредът да има автоматична проверка на точността на дължината на вълната
Софтуер и персонален компютър
? Лицензиран софтуер за пълно управление на спектрофотометъра и за получаване,
обработка и съхранение на данните от измерванията, включително и за измерване на
цветови характеристики на твърди и течни проби.
? Компютърната система трябва да е съвместима с предложения софтуер и да отговаря на
изискванията на производителя, но да е минимум със следните характеристики:
? Процесор: 6 ядра, 3.0 GHz, Памет: най-малко 8 GB RAM; най-малко 500 GB SSD твърд
диск; DVDRW; Периферни устройства: Оптична Мишка за USB, клавиатура, наличие на USB
3.0 и USB 2.0; Монитор: 16:9, лазерен принтер формат А4
? Софтуер за обработка на данните от измерванията, включително и за измерване на
цветови характеристики на твърди и течни проби. – минимум 10 бр. / лиценза
Аксесоари и консумативи
? Интеграционна сфера с вграден детектор за измерване на дифузно отражение с диаметър
? 75 mm; да включва държач за прахови проби и стандарт за калибриране
? Кюветодържател за кювети 10 mm оптичен път и обем на пробата до 3.5 ml)
? Кюветодържател с променлива дължина за кювети до 50 mm оптичен път
? Държач за твърди образци (пластинки и тънки филми) за измерване в режим на
пропускане
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? Кварцови кювети 10 mm оптичен път – 4 бр.
? Кварцови кювети 10 mm оптичен път за микрообеми под 700 микролитра – 2 бр.
? Кварцови кювети 10 mm оптичен път за микрообеми под 100 микролитра – 2 бр.
? Кварцови кювети 50 mm оптичен път – 2 бр.
Инсталация, поддръжка, обучение
? Доставка, инсталация, пускане в действие и обучение да бъдат включени в цената
? Документация на английски или български език
1.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ
Срок на гаранционен сервиз: не по-малко от две (2) години.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20

ДА
Име: „допълнителни технически и функционални изисквания”
(Птфх)    Тежест: 50%
Име: „гаранционен сервиз (Пгс)    Тежест: 10%

Цена Тежест: 21 40%

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 65000.00      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 3

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта: Проект - Център за компетентност „Персонализирана иновативна
медицина (ПЕРИМЕД)”, ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Планетарна топкова мелница Обособена позиция номер: 2 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 38000000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
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код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение: 
Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", с административен
адрес: ул. "Акад. Георги Бончев" № 2, бл. 107, 1113 София

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания) 
Оборудването следва да отговаря на посочените в РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ от Документацията за участие, включително на следните изисквания:
1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Планетарна топкова мелница
1.1. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Планетарна топкова мелница, работеща на принца на „удара“ (impact), която може да
извършва както сухо, така и мокро смилане
? Еднократна продължителност на смилането достигаща до 1 час непрекъсната работа или
до най-малко 95 оС на държателите (Grindingbowl, Grindingjar или аналогичен).
? Работа с количество на пробата в едно гнездо (Grindingbowl, Grindingjar или
аналогичен): долна граница 1 ml (от 1 ml)
? Брой на гнездата (Grindingbowl, Grindingjar или аналогичен) за смилане: най-малко
две (2) и да са четен брой (т.е.4 , 6 и т.н.).
? Възможност за работа с най-малко два различни обема на гнездата (Grindingbowl,
Grindingjar или аналогичен), например 20 и 40, 30 и 60 ml, 25 и 65 ml или други
комбинации, попадащи вътре в диапазона 19 – 90 ml.
? Възможност за работа с различни размери - диаметър - на топките за смилане:
диаметър на топките, попадащ вътре в диапазона от 0.1 до 25 mm.
? Стриване на пробата до краен размер на частиците под 0,1 µm (Finalfineness или
аналогичен).
? Скорост на центрофугиране от 100 rpm до най-малко 1000 rpm, или ускорение не по-
малко от 80 g (g = 9.81 m/s?) или еквивалентно.
? Диаметър на центрофугиране на гнездата (Grindingbowl, Grindingjar или аналогичен )
не по-малък от 110 mm
? Наличие на най-малко две ахатови (agate) хавана (гнезда) и капаци за тях с обем,
попадащ в диапазона от 29 до 51 ml и ахатови топки с подходящ диаметър и брой за
предложените гнезда.
? Автоматична откриване и блокировка/ спиране на процеса на смилане при неравномерно
разпределение на тежестта на гнездата (Automatics hut off, if animbalance is detected
или аналогичен)
? Възможност за работа с различни по вид гнезда (има се предвид материала) и топки:
например ахатови, корундови, циркониеви,уякчена стомана и други .
Инсталация, поддръжка, обучение
? Доставка, инсталация, пускане в действие и обучение да бъдат включени в цената
? Документация на английски или български език"
1.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ
Срок на гаранционен сервиз: не по-малко от две (2) години.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20

ДА
Име: „допълнителни технически и функционални изисквания”
(Птфх)    Тежест: 50%
Име: „гаранционен сервиз (Пгс)    Тежест: 10%

Цена Тежест: 21 40%

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45000.00      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 3

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 
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II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта: Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина
(ПЕРИМЕД)”, ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж”

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Микробиологичен бокс Обособена позиция номер: 2 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 38000000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение: 
Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", с административен
адрес: ул. "Акад. Георги Бончев" № 2, бл. 107, 1113 София

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания) 
Оборудването следва да отговаря на посочените в РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ от Документацията за участие, включително на следните изисквания:
1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Микробиологичен бокс
1.1. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Микробиологичен бокс клас II, осигуряващ чистота на работното пространство [EN 14644-
1] или еквивалентен : ISO 5 или еквивалентен
? Работно напрежение 220-240 волта 50/60 херца
? Работна площ най-малко 1200 mm x 580 mm x 680 mm (дължина х широчина х височина)
“най-малко“ се отнася до всяка една от дължините
? Работен отвор отпред – най-малко 1190 mm х 205 mm (дължина х височина)
? “най-малко“ се отнася до всяка една от дължините
? Работна повърхност от неръждаема стомана или друга повърхност с подходяща
обработка, осигуряваща аналогична функционалност
? Предни и странични защитни прозрачни прозорци.
? Прозорци осигуряващи защита от UV най-малко 97%:
? Вътрешно за бокса осветление
? UV лампа за дезинфекция.
? Най-малко един HEPA (High Efficiency Particulate Air) филтър.
? Средна скорост на ламинарния въздушен поток, попадаща вътре в границите от 0.25 до
0.5 (m/s), EN 12469 или еквивалентен
? Средна скорост на въздушен поток на вход 0.5 +/-40% (m/s), EN 12469 или
еквивалентен
? електромагнитен клапан (solenoid valve ) или аналогичен за връзка към газ за горене
(например пропан/бутан).
? Най-малко три странични отвора за маркучи достигащи до работното поле ( например за
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вакуум, за вода, за въздух под налягане, или други газове и течности ) .
? Най-малко един електрически извод - контакт със защита (капак или друга въздушна и
аерозолна), 220 волта вътре в работното пространство.
? Контролен панел за управление на UV лампа, въздушен поток и другите налични
спецификации.
? Премахване на звуков сигнал на аларма (от всякакъв тип и вид)
? Боксът да може да се поставя в помещение с работен плот с размери 1900 x 850 mm и
налична височина от 1800 mm издържащ до 400 кг. товароносимост. "
Инсталация, поддръжка, обучение
? Доставка, инсталация, пускане в действие и обучение да бъдат включени в цената
? Документация на английски или български език
1.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ
Срок на гаранционен сервиз: не по-малко от две (2) години.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20

ДА
Име: „допълнителни технически и функционални изисквания”
(Птфх)    Тежест: 50%
Име: „гаранционен сервиз (Пгс)    Тежест: 10%

Цена Тежест: 21 40%

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18000.00      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 3

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта: Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина
(ПЕРИМЕД)”, ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж”

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Стереомикроскоп Обособена позиция номер: 2 4
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 38000000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение: 
Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", с административен
адрес: ул. "Акад. Георги Бончев" № 2, бл. 107, 1113 София

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания) 
Оборудването следва да отговаря на посочените в РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ от Документацията за участие, включително на следните изисквания:
1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Стереомикроскоп
1.1. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Стереомикроскоп за лабораторни
изследвания с бинокулярна глава и предметна масичка, подходящ за работа с големи
обекти ( обекти до 10 х 10 cm),
? Окуляри WF10x – 2 бр. ( widefield )
? Окулярите да са сменяеми с други увеличения
? Регулируемо разстояние между окулярите поне в диапазона 55-75 mm
? Регулиране на диоптъра на окуляра, най-малко +/- 1 диоптри
? Сменяема леща на обектива
? Плоча на предметната маса с черна и бяла страна най-малко 80 mm диаметър
? Наличие на грубо и/или финно фокусиране
? Увеличение: най-малко четири различни увеличения, в диапазона от 5 до 50, включващи
задължително 50 пъти.
? Дългофокусно разстояние за работа (голяма работна дистанция), подходящо за работа с
големи обекти (обекти до 10 х 10 cm)
? Стъклени лещи и оптика
? Отразена светлина: лед или друг светлинен източник във видимата област на спектъра
? Възможност за поставяне на камера
Инсталация, поддръжка, обучение
? Доставка, инсталация, пускане в действие и обучение да бъдат включени в цената
? Документация на английски или български език
1.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ
Срок на гаранционен сервиз: не по-малко от две (2) години.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: „гаранционен сервиз (Пгс)    Тежест: 20%

Цена Тежест: 21 80%

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3216.67      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 3

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
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Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта: Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина
(ПЕРИМЕД)”, ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж”

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Два броя UPS Обособена позиция номер: 2 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 31682500      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение: 
Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", с административен
адрес: ул. "Акад. Георги Бончев" № 2, бл. 107, 1113

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания) 
Оборудването следва да отговаря на посочените в РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ от Документацията за участие, включително на следните изисквания:
1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: UPS – 2бр.
1.1. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
UPS
? Окомплектован с батерии – 10kVA
Инсталация, поддръжка, обучение
? Доставка, инсталация, пускане в действие и обучение да бъдат включени в цената
? Документация на английски или български език
1.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ
Срок на гаранционен сервиз: не по-малко от две (2) години.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20

ДА
Име: „допълнителни технически и функционални изисквания”
(Птфх)    Тежест: 50%
Име: гаранционен сервиз (Пгс)    Тежест: 10%

Цена Тежест: 21 40%

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6400.00      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 3

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 
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II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта: Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина
(ПЕРИМЕД)”, ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж”

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Два броя Генератора за ток Обособена позиция номер: 2 6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 31120000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение: 
Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", с административен
адрес: ул. "Акад. Георги Бончев" № 2, бл. 107, 1113 София

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания) 
Оборудването следва да отговаря на посочените в РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ от Документацията за участие, включително на следните изисквания:
1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: Генератор за ток– 2бр.
1.1. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ • Електрогенератор за 220 V
? Работна изходяща мощност най малко 4000 W
? Горива: бензин
? Обем на резервоара: поне 6 литра
? Автоматичен старт при спиране на електрозахранването: най-късно след 5 минути.
Инсталация, поддръжка, обучение
? Доставка, инсталация, пускане в действие и обучение да бъдат включени в цената
? Документация на английски или български език
1.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ
Срок на гаранционен сервиз: не по-малко от две (2) години.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: „гаранционен сервиз (Пгс)    Тежест: 20%

Цена Тежест: 21 80%

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7000.00      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 3

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта: Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина
(ПЕРИМЕД)”, ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж”

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Компресор за сгъстен въздух Обособена позиция номер: 2 7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 42123000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение: 
Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", с административен
адрес: ул. "Акад. Георги Бончев" № 2, бл. 107, 1113 София

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания) 
Оборудването следва да отговаря на посочените в РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ от Документацията за участие, включително на следните изисквания:
1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: Компресор за сгъстен въздух
1.1. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
? Резервоар поне 25л.
? Изходящ дебит поне : 100 l/min
? Налягане до 8 бар
? Налични регулатори за налягане и сушител за въздух
Инсталация, поддръжка, обучение
? Доставка, инсталация, пускане в действие и обучение да бъдат включени в цената
? Документация на английски или български език
1.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ
Срок на гаранционен сервиз: не по-малко от две (2) години.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
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Критерий за качество: 1 2 20

ДА
Име: „допълнителни технически и функционални изисквания”
(Птфх)    Тежест: 50%
Име: гаранционен сервиз (Пгс)    Тежест: 10%

Цена Тежест: 21 40%

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400.00      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 3

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта: Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина
(ПЕРИМЕД)”, ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж”

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на Инверторна сплит система Обособена позиция номер: 2 8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 42500000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение: 
Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", с административен
адрес: ул. "Акад. Георги Бончев" № 2, бл. 107, 1113 София

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания) 
Оборудването следва да отговаря на посочените в РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ от Документацията за участие, включително на следните изисквания:
1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: Инверторна сплит система
1.1. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
? Мощност на охлаждане : най-малко 3.800 кW
? Работещ в режим на охлаждане при външни температури достигащ до -10 оС.
? Автоматичен рестарт
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? Дистанционно управление
Инсталация, поддръжка, обучение
? Доставка, инсталация, пускане в действие и обучение да бъдат включени в цената
? Документация на английски или български език
1.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ
Срок на гаранционен сервиз: не по-малко от две (2) години.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20

ДА
Име: допълнителни технически и функционални изисквания”
(Птфх)    Тежест: 50%
Име: „гаранционен сервиз“ (Пгс)    Тежест: 10%

Цена Тежест: 21 40%

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3200.00      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 3

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта: Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина
(ПЕРИМЕД)”, ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж”

II.2.14) Допълнителна информация: 

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални
или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията: 
Възложителят не поставя условия относно годност за упражняване на професионална
дейност.
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III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 
Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката, а именно: доставка на оборудване /уред/ от същия вид като оборудването /
уреда/ на обособената позиция, за която участникът кандидатства или доставката на
оборудване /уред/ от подобен вид - с близки характеристики на оборудването /уреда/ на
обособената позиция, за която участникът кандидатства, в т. ч. дейностите по монтаж,
обучение за работа с него и гаранционно му обслужване, изчислен на база годишните
обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която
участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер както следва:
- обособена позиция № 1 - 65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева;
- обособена позиция № 2 - 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева;
- обособена позиция № 3 - 18 000 (осемнадесет хиляди) лева;
- обособена позиция № 4 - 3 216,67 (три хиляди двеста и шестнадесет лева и шестдесет и
седем стотинки) лева;
- обособена позиция № 5 - 6 400 (шест хиляди и четиристотин) лева;
- обособена позиция № 6 - 7 000 (седем хиляди) лева;
- обособена позиция № 7 - 400 (четиристотин) лева;
- обособена позиция № 8 - 3 200 (три хиляди и двеста) лева .
За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват част IV,
буква „Б“ в ЕЕДОП, където представят информация за реализирания минимален оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години
в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Доказване на посоченото изискване: Участникът, определен за изпълнител, представя преди
сключване на договора, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП заверени копия от един или няколко
от следните документи, от които еднозначно да е видно, че е изпълнено изискването по
т.1 от раздел VI на настоящата документация:
а) удостоверения от банки;
б) годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се
изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен;
в) справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от
възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с
помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ, а именно
документ, в който се съдържа информацията, която потвърждава, че участникът отговаря на
поставеното от възложителя изискване за икономическо и финансово състояние. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2 

III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 
Участникът да има опит в доставката на оборудване /уред/, като през последните 3 /три/
години трябва да е изпълнил успешно минимум 1 /една/ дейност за съответната обособена
позиция, за която участва, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.
Забележка:
Под „идентичен предмет“ следва да се разбира доставката на оборудване /уред/ от същия
вид като оборудването /уреда/ на обособената позиция, за която участникът кандидатства.
Под „сходен предмет” следва да се разбира доставката на оборудване /уред/ от подобен
вид - с близки характеристики на оборудването /уреда/ на обособената позиция, за която
участникът кандидатства.
Под „изпълнени дейности” се разбират такива, които независимо от датата на сключването
им, са приключили в последните три години.
Под „последни три години” следва да се разбира три години назад, считано от датата на
подаване на офертата за участие в процедурата.
Удостоверяване: Изискването по отношение на доставките, които са идентични или сходни с
предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, участникът
декларира в част IV, буква „В“ на Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП). Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията
на възложителя.
Доказване: Участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договора, предоставя
списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената
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доставка. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2 

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с
увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ 
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: 

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: 
Срокът на изпълнение на поръчката по обособени позиции от №1 до № 8 е не повече от три
месеца от получаване на възлагателно писмо. Срокът за изпълнение на поръчката по
съответните обособени позиции включва срокът за доставка, инсталиране, извършване на
приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването.
Забележка: Участник предложил срок по-дълъг от посочените ще бъде отстранен от участие в
процедурата.
Посочените сроковете са задължителни за участниците в процедурата.
Сроковете за изпълнение на поръчката се посочват от участника в предложението за
изпълнение на поръчката.
Изпълнителят следва да достави оборудване, което отговаря на РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ И
ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ от Документацията за участие.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:

Открита процедура
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура: 

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
  
  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг: 

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
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не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 29/06/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до: 27/09/2020 (дд/мм/гггг)
или Продължителност в месеци:

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 30/06/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 08:30 (чч:мм)
Място: 
Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", с административен адрес:
ул. "Акад. Георги Бончев" № 2, бл. 107, 1113 София
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: 
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата
и упълномощени от тях представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2 

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

2.2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, съгласно чл. 55, ал. 1,
т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП, а именно:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение,
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произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен;
Възложителят не отстранява от процедурата кандидат или участник на посоченото
основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да
изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на
стопанската дейност в държавата, в която е установен.
2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
3. опитал е да: а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или
заблуждаваща информация, или б) получи информация, която може да му даде неоснователно
предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
2.3. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по
смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по
смисъла на § 2, т. 44 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.
2.4. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранено и чуждестранно физическо или
юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, както и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
2.5. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка
участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
и контролираните от тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
2.6. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка
участници, за които са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
Продължава от Раздел II.1.4) Кратко описание:
обособена позиция № 8 - Доставка на Инверторна сплит система;

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Жалба може да бъде подадена в 10-дневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията,
съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, считано от срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

http://www.cpc.bg/
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VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на
всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана
за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази
информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва


