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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСfВЕНА ПОРЪЧКА

ДFЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: oog88
Поделение:
Изходящ номер: 362 от дата о1(12/2020
Коментар на възложителя:
_
_
_
_

РА3ДЕЛI:ВЪ3ЛО�ТЕЛ
�Публичен
ПСекторен

1.1) Нанменование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

ия Акад.
Институт ло физикохим

Каишев

-

Българска академия

Ростислав

000663764

на науките

Пощенски адрес:
България 1606,

Софи я,

ул.

Акад.

Град:

София

1

Драгомир

бл.

11

Пощенски код:

BG411

1113

Телефон:

Лице за контакт:
доц.

Георги Бончев

кодNUТS:

Тачев

1

Държава:
BG

00359 29793585

Електронна поща:

Факс:

dtachev@ipc.bas.bg

00359 29793585

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.ipc.bas.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
http://ipc.bas.bg/page/bg/obschestveni-porchki.php

1.2) Вид на възл:ожнтеля
(попълва се от публичен възложител)
[]Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
[]Национална агенция/служба
[]Регионален или местен орган
ПРегионална или местна агенция/служба

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
[]Обществени услуги
[]Отбрана
[]Обществен ред и сиrурност
[]Околна среда
[]Икономически и финансови дейности
[]Здравеопазване
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�Публичноправна организация

[]Европейска институция/агенция или
международна организация
:
[]Друг тип

[]Настаняване/жилищно строителство и места за
отдих и t<ултура
[]Социална закрила
[]Отдих, t<ултура и вероизповедание
[]Образование
�Друга дейност: Научна и научноизследователска дейност
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I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
О Производство, пренос и разпределение на газ и
топлинна енергия
ОЕлектрическа енергия

о железопътни услуги
ОГрадеки ж елезопътни, трамвайни, тролейбусни
или автобусни услуги
ОПристанищни дейности
о летищни дейности

Одобив на газ или нефт
ОПроучване и добив на въглища или други
твърди горива
ОВода
Пощенски

Одруга дейност:

_
__
_
_
_
_

РАЗДЕЛ 11: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II.t) Обект на поръчката

1ПСrроителство

ПУслуги

15(1Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение
No: 27-РД-09 от 27/02/2020 дд/мм/гггг

П.з) Униi<аден N2 на поръчката в Регистъра иа обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникаленNQ:
00988-2020-000l(nniшn-yyyy-xxxx)

11.4) Описание на предмета иа поръЧI<ата
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител,

който да извърши

до ставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и
гаранционна поддръжка на импедансен честотен анализатор. Предлаганата
апаратура трябва да бъде с параметри идентични или по-добри о т
минималните изисквания на Въэложителя, посочени в техническата
спецификация.

РАЗДFЛ 111: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
Ш.1) Номер на договора: 6 от 16/06/2020 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е СI<Лючен след
�процедура за възлагане на обществена поръчка
Орамкаво споразумение
Одинамична система за доставки
квалификационна система

1О

III.з) Изпълнител по договора
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Марвел ООД

010486426

Пощенски адрес:
гр.

Пловдив 1404,ул.Кукленско шосе

Град:
Пловдив

Електронна поща:
office@marvel.bg
Интернет адрес: (URL)
http://www.marvel.bg/

1

12

кодNUГS:

Пощенски код:

BG411

1404

Телефон:

1

Държава:
BG

00359 32678028

Факс:
00359 32678029

Изпълнителят е МСП

Даl

Поръчката е възложена на обединение

да О Не�

III.4) При изпЪJiнениетоучастват подизПЪJIНители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
ПОДИЗП'ЬJIНИТеля

II1.5) Предмет на договора

Ylffi OaSdc1 а-Ве4-4912-83dS-8060Юei69ЬO

IHe�

да О Не�
Дял на участие
на
подизпълнител
я(%от
договора)
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"Доставка, монтаж
анализатор"

и

въвеждане в ексnлоатация

на

импедансен

честотен

111.6) Срок на изll'ЬJiнение
(от сключване на договора)

Срок на изnълнение в месеци: 6 или дни
или
дд/мм/гrгг
начална дата
дд/мм/гггг
крайна дата

111.7) Сrойност, посочена в договора(в цифри):
Валуrа:

52320.00

Стойност без ДДС:
Разменен курс към BGN:

BGN

Да� НеО

111.8) Обществената поръчка е във връзка с nроект и/или nрограма,
финансиран/а със средства от Евроnейския съюз
Финансирането е 100 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
�договорът е изnълнен
Одоговорът е nредсрочно nрекратен
Одоговорът е nрекратен nоради унищожено рамково сnоразумение
Одоговорът еунищожен

IV.1) Дата на nрИКJiючване:
02/l0/2020 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за nрекратяване/унищожаване на договора (когато е nриложимо)

(Кратко оnисание на обстоятел ствата, които обуславят nрекратяването/унищожаването)

IV.з) Договор_ът е изменян
Преди nромяната
Променено
условие от
договора

След nромяната

IV.4) Договорът е изnълнен в срок
Договорът е изnълнен със забава от
изnълнение на договора
Причини за забавата (когато е nриложимо):

месец(а) или

да О Не�
Правно основание
за nромяната

Да� НеО
дни от крайния срок на

(Кратко оnисание на nричините за забавата)

IV.s) Договорът е изll'ЬJiнен в ПЪJiен обем
% от nредмета на договора (nри частично изnълнение).
Изnълнението е
Причини за частичното изnълнение (когато е nриложимо):

Да� НеО

(Кратко оnисание на nричините за частичното изnълнение)

IV.6) Информация за изwrатената сума no договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
Разменен курс към BGN:

52320.00

Вал уrа:

IV.7) Във връзка с изПЪJiнението на договора се дължат или са wrатеии
неустойки
О от изnълнителя Размер:
Валута:
П от възложителя Размер:
Валута:
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BGN

Да О Не�
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Причини за възникване на задължението за неустойк ите (к огато е приложимо) :

(Кратко описание на причините за н еу стойките)
V:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ(когато е приложимо)

о мация

VI1.1) Трите имена (подпис):
проф.

д-р

Богдан С таврев

VI1.2) Ддъжиост:
Директор
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Рангелов

