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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСI'ВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: oog88
Поделение:
Изходящ номер: збз от дата о1/12/2о2о
Коментар на възложителя:
_
__
_

РАЗДЕЛ I: БЪЗЛОЖИТЕЛ
�Публичен
ОСекторен
1.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Инсти тут

по физикохимия А кад.

Каишев

Българска ак адемия

-

Ростислав

000663764

на науките

Пощенски адрес:
България 1606,

София,

ул.

Акад.

Град:
София

1

бл.

11

Пощенски код:

BG411

1113

Лице за контакт:
доц.

Георги Бончев

кодNUТS:

Драгомир Т ачев

Телефон:

1

Държава:
BG

00359 29793585

Електронна поща:

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

I.2) Вид на В'ЬЗ.IIожителя
(nопълва се от nубличен възложител)
оминистерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
ОНационална агенция/служба
ОРегионален или местен орган
ОРегионална или местна агенция/служба
1.3) Основна дейност
(поnълва се от публичен възложител)
ООбществени услуги

ООтбрана
ООбществен ред и сигурност
ООколна среда
о икономически и финансови дейности

IГlЗдравеопазване
УЮ1

Ьd0с<:766-сс4.1-4437-ЬIЫ-6811Ъ88S949с

�Публичноправна организация
ОЕвроnейска институция/агенция или
международна организация
Одруг тиn:

онастаияване/жилищно строителство и места за
ОТДИХ И култУРа
О Социална закрила
О Отдих, култУРа и вероизnоведание
ООбразование
�Друга дейност: Научна и научноизследователска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКJПОЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (верен• 6)

ПартltПа 00988

1.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)
ОПроизводство, nренос и разnределение на газ и
тоnлинна енергия
ОЕлектрическа енергия

ожелезоnътни услуги
ОГрадеки железопътни, трамвайни, тролейбусни
или автобусни услуги
ОПристанищни дейности
0Летищни 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
11.1) Обект на поръчката
�Доставки
0Сгроителство
11.2) Процедурата е открита с решение
No: 34-РД-09 от 20/ОЗ/2020 дд/мм/гггг

ОУслуги

П.з) Уникалеи NQ на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените nоръчки nод уникаленNQ:
00988-2020-0002(nnnnn-yyyy-xxxx)
11.4) Описание на предмета на поръчката
обществената поръчка е избор на

Предметът на
доставка,

монтаж,

въвеждане

В

експлоатация,

изnълнител,
обучение

да

който

за работа

гаранционна nоддръжка на оборудване за лаборатория з а

извърши

и

пробаподготовка на

металографски образци.Оборудването се състои от три модула:Ав томатична,
дискова отрезна машина;
за шлайфане
възможността
трябва

Оборудване за студено заливане

и nолиране на мет алографски
за nодготовка на

образци,

на

шлифове Машина

осигуряващи съвместно

матлографски образци. Предлаганата

апаратура

да бъде с nараметри идентични или по-добри от минималните
nосочени в

изисквания на Възложителя,
Гаранционният срок на

т ехническат а спецификация.

апаратурата следва да бъд е не по-малък от 1

година.

РАЗДЕЛ 111: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
111.1) Номер на договора: 10 от 21/07/2020 дд/мм/гггг
111.2) Договорът е екто чеи след
�процедура за възлагане на обществена nоръчка
Орамкаво сnоразумение
Одинамична система за доставки
Пквалификационна система

1

111.3) ИзПЪJIИИТел по договора
Официално наименование:
"ТРОК УТТЕСТГРУП БЪЛГАРИЯ"

Национален регистрационен номер:
оод

203089981

Пощенски адрес:
гр.

София

1532,

Логистичен nарк

р-н Панчарево,
СТАД

Град:
София

1

ул.

"Околовръстен nът"

No

кодNUТS:

Пощенски код:

BG411

1532

Електронна nоща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

contactbg@trokuttest.com

00359

www.trokuttest.com

00359

Държава:
BG

876203069

Д а lJ Не 181

Поръчката е възложена на обединение
111.4) При изПЪJiиеииетоучастват подизпълнители

YIOI ЬdOcc766-cc43-4437-ЬIЪI-68JIЬ885949c

[

бл.

876203069

Изпълнителят е МСП

Официално наименование

4 67,

Дейиост,изпълняваиа от

_l!_aO Не�

Да О Не�

Дял научастие

Партида 00988

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКJDОЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (верс1U16)

на
подизП'ЬЛНИТел
я{%от
договора)

ПОДИЗП'ЬЛНИТеJIЯ

111.5) Предмет на договора
"ДОСТАВКА,

МОНТАЖ

И ВЪВЕЖДАНЕ

В

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА НА МЕТАЛОГРАФСКИ

ОБРАЗЦИ

НА

ОБОРУДВАНЕ

ЗА

ЛАБОРАТОРИЯ

"

111.6) Срок на изпълнение

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

(от сключване на договора)

111.7) Стойносr, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:
Разменен курс към BGN:

79200.00

Валута:

111.8) Общесrнената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансираи/а със средсrна от Европейския съюз
Финансирането е 100 % от стойността на договора.

BGN

Да� НеО

РАЗДFЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
�договорът е изпълнен
Одоговорът е предсрочно прекратен
Одоговорът е прекратен поради унищожено рамкаво споразумение
Пдоговорът е унищожен
IV.t) Дата на приключване:

27_j11/2020 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
IV.з) Договорът е изменян
да О Не�
Променено
Преди промяната
След промяната
Правно основание
условие от
за промяната
договора
IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Договорът е изпълнен със забава от
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

месец(а) или

Да� НеО
дни от крайния срок на

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.s) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да� НеО

Изпълнението е
% от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е nриложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изnълнение)
IV.б) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:
Разменен курс към BGN:

УНП bd0e<:766-cc4J-4437-ЫЬI-681 fЬ885949с

79200.00

Валута:

BGN
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IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или

са платени
неусrойки
Валута:
О от изnълнителя Размер:
Валута:
О от възложителя Размер:
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е nриложимо):
_

__
_

_

_

__

(Кратко описание на nричините за неустойките)
V:

ДОПЬЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е ПI>И..IIОЖИМО)

о мация

Рангелов

УНЛ ЬdOcc766-cc43-4437·bfЬI-681tь88S949c

Да О Не�

