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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА nРОЦЕДУРА (версия 6) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop. Ьg 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 

ОПраект на решение 
~Решение за публикуване 

О осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор 

ИН на регистрационната форма от ССИ 

20190515·0og88-oo1z(YYYYМMDD-nnnnn-xxxx) 

Номер и дата на становището 1-ви етап: _ __ _ _ ___ дд/ммfгггг 

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка 

44. Химически на и 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

Деловодна информация 

Партида на възложителя: oog88 
Поделение: ___ _ 
Изходящ номер: 268 от дата 27/05/2019 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛI: ВЪЗЛО~ТЕЛ 

~Публичен 
ПСекторен 

1.1) Наименование и адрес 
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 

Институт по физикохимия Акад . Ростислав 0006637 64 
Каишев , Българска академия на науките 

Пощенски адрес: 

ул . Акад . Георги Бончев бл . 11 . 

Град: 1 кодNUТS: Пощенски код: 1 Държава: 
София BG411 11 13 BG 
Лице за контакт: Телефон: 

доц . Дагомир Тачев 00359 29792570; 00359 
29 79258 1 

Електронна nоща: Факс: 

dtachev@ipc.bas . bg 00359 29712688 
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
www . ipc . bas . bg 
Адрес на nрофила на куnувача (URL): 
http : //ipc . bas . bg/page/bg/obschestveni - porchki.php 

1.2) Вид на възложителя 
(попълва се от публичен възложител) 
оминистерства или друт държавен орган, ~ Публичноправна организация 

включително техни регионални или местни 

подразделения 

онационална агенция/служба О Евроnейска институция/агенция или 
международна организация 

ОРегионален или местен орган 

1 ПРегионална или местна агенция/слvжба 
Одруттип: 

I.з) Основна дейност 
(поnълва се от публичен възложител) 
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[]Обществени услуги 

[]Отбрана 
[]Обществен ред и сигурност 

[]Околна среда 
[]Икономически и финансови дейности 

/[]Здравеопазване 
1.4) Основна дейност 

[]Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

[]Социална закрила 
[]Отдих, култура и вероизповедание 
[]Образование 
~Друга дейност: Научна и научно

изследователска дейност 

[]Пощенски услуги 
(попълва се от секторен възложител) 
[]Газ и топлинна енергия 

[]Електроенергия 

[]Водоснабдяване 
' Птранспортни услуги 

[]Експлоатация на географска област 

[]Друга дейност: -------

РАЗДЕЛ 11: ОТКРИВАНЕ 
~Откривам процедура 

~за възлагане на обществена поръчка 
[]за сключване на рамково споразумение 
[]за създаване на динамична система за покупки 
[]конкурсзапроект 

[]Създавам квалификационна система 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност 

11.1) Вид на процедурата 

(попълва се от nубличен възложител) 
~Открита nроцедура 
[]Ограничена процедура 
[]Състезателна nроцедура с договаряне 
[]Състезателен диалог 

[]Партньорство за иновации 

[]Договаряне без предварително обявяване 
[]Конкурс за проект 

[]Публично състезание 
(]Пряко договаряне 

(попълва се от секторен възложител) 
[]Открита процедура 

[]Ограничена процедура 
[]Договаряне с предварителна покана за участие 

[]Състезателен диалог 
[]Партньорство за иновации 
[]Договаряне без предварителна покана за участие 

[]Конкурс за проект 

[]Публично състезание 

/ Ппряко договаряне 
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност) 

[]Ограничена процедура 
[]Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 

[]Състезателен диалог 
1 F]договяряне без публикvване на обявление за поръчка 

РАЗДЕЛ 111: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 
(попълва се от публичен възложител) 

~чл. 73, ал. 1 от зап 
[]Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [ ... ] от зап 
[]Чл. 73, ал. 2, Т. 2 ОТ ЗОП 
[]Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от зап 
[]Чл. 79, ал. 1, т. [ ... ] от зап 
[]Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП 

[]Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

[]Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [ ... ] от ЗОП 
[]чл. 182, ал. 1, т. [ .. .] от зап 

(попълва се от секторен възложител) 
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о чл. 132 от зоп 
О Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
О Чл. 138, ал. 1, Т. [ .•. )ОТ 30П 
О Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [ ... ] от ЗОП 
QЧл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП 
О Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
О Чл. 182, ал. 1, Т. [ ... )ОТ 30П 
О Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [ ... ] от ЗОП 
О Чл. 141, ал. 1 от ЗОП 
Пчл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП 

(попълва се при възлагане на общесrвени поръчки в областите отбрана и сиrурност) 
о чл. 160 от зоп 
ОЧл. 163, ал. 1 отЗОП 
[]чл. 164, ал. 1, т. [ ... ] от зоп 

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА 
IV.t) Наименование 
"Доставка, монтаж и въвеждане в ексnлоатация на апаратура за рентгеново 

-флуоресцентен анализ и аnаратура за определяне на разnределения на 

частици ло размер чрез лазерно светоразсейване" 

IV.2) Обект на поръчката 
О Строителство 
~Доставки 
ПУ слуги 

IV.з) Описание на предмета на поръчката (естесrво и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук. 

Предметът на обществената nоръчка е избор на външни изnълнители, които 

да извършат доставка , монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за 

работа и гаранционна поддръжка на аnаратура за рент геново-флуоресцентен 

анализ и аларатура за оnределяне на разnределения на частици по размер 

чрез лазерно светоразсейване с две обособени позиции, както следва : 

поз . l-Оборудване на лаборатория за рентгенафлуоресцентен анализ, поз . 2-

Анализатор за оnределяне размера на частици, чрез лазерно 

светоразсейване , включващ течен модул за водни nроби. Предлаганата 

аларатура трябв а да бъде с параметри идентични или по-добри от миним . 

изисквания на Възложителя, nосочени в тех. слецификация . Срокът за 

изnълнение на дейностите-доставка , монтаж , въвеждане в ексnлоатация и 

начално обучение по всички лозиции следва да е не по-дълъг от ше ст 

месеца от датата на сключване на договора . Срокът на доставка е 

съобразно nредложението на участника, но не може да е по-дълъг от 150 
дни от датата на сключване на договора . 

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване 
на околната среда 

даО Не~ 

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъсrват в: (моля, посочете 

брой) 
техническата спецификация (брой) 

критериите за подбор (брой) 

показателите за оценка на офертите 

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи 
договорни условия) 

IV.5) Инфор!\tация относно средства от Европейския съюз 

(брой) 

(брой) 

Обществената nоръчка е във връзка с проект и/или nрограма, финансиран/а със Да 181 Не О 
средства от европейските фондове и програми 

Идентификация на проекта: 

Обществената nоръчка се финансира по лроект ВG05М2ОР001-1 . 002-

0019 :"Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отnадъци, 
енергия за кръгова икономика", финансиран от Оnеративна nрограма 

"Наука и образование за интелигентен растеж". 

IV.б) Разделяне на обособени позиции 
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Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да~ HeU 
Мотиви за невъзможностгаза разделяне на nоръчката на обособени позиции (когато е приложимо): 

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката 
Стойност, без да се включва ДДС: 756514 B_!!JIYfa: BGN 
IV.S) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: да О Не~ 
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура: 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет: 

РАЗДЕЛV: МОТИВИ 

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо) 
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
nроцедура) 
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка на основание чл.18 , ал . 1 , т .1 във връзка с чл. 20 , ал . 1, т . 1 , 
" б" от Закона за обществените поръчки. Изхождайки от естеството на 

доставката , което позволява достатъчно точно да се установят 

техническите характеристики на апаратурата в техническите спецификации, 

както и от прогнозна та стойност на поръчката, възложителят чрез 

откритата процедура осигурява максимална публичност , прозрачност и 

свободна конкуренция на всички заинтересовани икономически оператори . 

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в проце,цура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публиь.-уване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо) 

V.з) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): 
открита с решение N! от дата дд/мм/гггг 

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален N! 
- - (nnnnn- yyyy-xxxx) 

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо) 

Стойност, без да се включва ДДС: 

РАЗДЕЛVI: ОДОБРЯВАМ 

~обявлението за оповестяване откриването на процедура 

Опоканатазаучастие 
~до~ентацията 

УНП bcd77SOc-d67c-47e2-b9JJ-26d79e68Sce0 
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РАЗДЕЛ VII: ДО ПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
VII.l) Допълнителна информация (когато е приложимо) 

VII.2) Орган, който отговаря за nроцедУРите по обжалване 
Официално наименование 

Комисия за защита на конкуренцията 

Национален идентификационен NQ (ЕИК) 

Пощенски адрес 

бул. Витоша N' 18 
Град Пощенски код Държава 

София 1000 Реnублика 

България 

Телефон 

02 98 84070 
Адрес за електронна поща Факс 

cpcadmin@cpc .bg 02 9807315 
Интернет адрес (URL): 
http : //www. cpc . bg 

VII.з) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 

Съгласно чл . 197 , ал. 1 , т. 1 ОТ зоп, жалба може да се nодава в 10-
дневен срок ОТ изтичането на срока ПО чл . 1 00 , ал.З от зоп - срещу 

решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на 

обявлението за изменение или допълнителна информация. 

ешение 

РАЗДЕЛ VIII: БЪЗЛОЖИТЕЛ 
VIII.1) Трите имена: (Подпис) 
проф . дхн Весела Цветанова Цакова-Станчева 

VII1.2) Длъжност: 
Директор на ИФХ към БАН 
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