ОБЯВJШНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (верен• 7)

ПартИ,IIа

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eв

ОБЯВЛЕНИЕ3АВЪ3ЛОЖЕНАПОРЪЧКА
Резултати от процедУРата за въз.лаrане на обществена поръчка
Директива 2014/24/ ЕС / ЗОП

[]Проект на обявление
�Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
1.1) Наименование и адреси

1

(моля, посочете всички въз.лаrащи органи, които отговарят

за процедУРата)
Официално наименование:
Институт
Каишев -

Национален регистрационен номер:

по физикохимия Акад. Ростислав
Българска академия на науките

2

0006637 64

Пощенски адрес:
ул.

)

Акад.

Георги Бончев бл.

Град:
София

11

1

код NUТS:

Пощенски код:

BG411

1113

Лице за контакт:
доц.

Драгомир Тачев

1

Държава:
BG

Телефон:
+359 29793585

Електронна поща:

Факс:

dtachev@ipc.bas.bg

+359 29712688

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

Адрес на профнла на купувача (URL):

http://ipc.bas.bg/page/bg/obschestveni-porchki.php

1.2) Съвместно въз.лаrане
[]Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави -приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
ППоръчката се възлага от централен орган за покупки

1

)

l-4) Вид на въз.лаrащия орган
[]Министерство нли всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
[]Национална или федерална агенция/служба
[] Регионален или местен орган

1ОРегионална или местна агенция/служба
1.5) Основна дейност
[]Общи обществени услуги

О Отбрана
[]Обществен ред и безопасност
[]Околна среда
[]Икономически и финансови дейности

![]Здравеопазване

YIOJ OeOd3ae5-a4df-48de-9aeJ-Ib966dC'Iccal

�Публичноправна организация

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

[]Настаняване/жилищно строителство и места за
отдих и култура
[]Социална закрила
[]Отдих, култура и вероизповедание
[]Образование
�Друга дейност: Научна и научноизследователска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧI<А (верен• 7)

Партида

РАЗДЕЛ 11: ПРЕ ДМЕ Т
II .1 ) Обхват на обществената поръчка

I1.1.1) Наименование:
Доставка,

монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за лаборатория

за пробаподготовка на металографски образци

Референтен номер: 2

11.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код:

38000000

1 2

11.1.3) Вид на поръчка
петроителетво

�Доставки

ОУслуги

II.1.4) Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител,
доставка,

въвеждане в експлоатац ия,

монтаж,

обучение

който да извърши

за работа и

гаранционна поддръжка на оборудване за лаборатория з а

пробаподготовка на

металографски образци.Оборудването се състои от три модула:Автоматична,
Оборудване за студено зали ване на шлифове Машина
дискова отрезна машина;
за шлайфане и полиране на металографски образци,

осигуряващи съвместно

възможността за подготовка на матлографски образци. Предлаганата апаратура
трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от
изисквания на Възложителя,

минималните

посочени в техническата елецификация.

Гаранционният срок на апаратурата следва да бъде не ло-малък от 1 година.

11.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

даО Не�

IJ.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва Д.ДС)
Стойност: 79200. ОО
(Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно
индивидуални поръчки, .моля, използвайте раздел V)
1 Най-висока оферта:
или Най-ниска оферта:
които са взети предвид
BGN
Валуrа:
(за рамкови споразумения -обща .максимална стойност за цялата проGъ.пжителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не ejca включена/и
в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчкатаjите,
която/_които не ejca включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

РАЗДЕЛ 11: Описание 1 Обособена позиция
11 2) Описание

)

1

11.2.1) Наименование: 2
Обособена nозиция NQ: 2

II.2.2) Допълиителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
Доnълнителен CPV код:

38000000
1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изnълнение:
гр.

София,

ул. "Георги Бончев" бл.

11

кoдNUТS:l BG411

П.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да извърши
доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и
гаранционна поддръжка на оборудване за лаборатория за пробаподготовка на
металографски образци.Оборудването се състои

Ylffi OeOd3ae5-a4dГ-48de-9acJ-1b966dc4ceal

ОТ

три модула:Автоматична,
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Об ор удван е за студено залив ане на шлифове Машина
диск ова отрезна машина;
полиране на металографски образци, о си г уряващи съвместно

за шлайфане и

възможността
трябва

за п одг отовка на матлографски

да бъ де с параметри идентични или

образци.Предлаганата апаратура

по

- добри

от

минималните

посочени в техническата спецификация.
Гаранц ионният срок на аnаратурата следва да бъ де не по-малък от

изисквания на Възложителя,

11.2.5) Критерии за възлаrане 1 2
� Критерий за качество- Име: 1 Тежест:
1

Гаранционна поддръжка

2

Допълнителни технически

1

година.

1 2 20

10
70

характе ристики

D Критерий, свързан с разходи- Име: 1 Тежест:
Цена- Тежест: 21

1 2о

�

20

11.2.11) Информация относно опциите

даD Не�

Опции
Описание на опциите:

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Да� НеО

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

)

Обществената поръчка се фи н а нсира от МОН, по проект ИНФРАМАТ -до г овор

284/18.12.2019

сключен с

Министерство на

образованието

Д01-

и науката.

11.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура

J

�Открита процедура
О У скорена процедура
Обосновка:
ООграничена процедура
ОУскорена процедура
Обосновка:
О Състезателна процедура с договаряне
О Ускорена процедура
Обосновка:
О Състезателен диалог
О Партньорство за иновации
О Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник
на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)
ОПублично състезание
Finpякo договаряне (моля, попълнете приложение Г5)

1

IV.1.3) Информация относно рамхово споразумение или динамична система за покупки

отази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
ПУстановена е динамична система за по_купки

1

IV.1.6) Информация относно електронния тьрг

1ПИзползван е електронен търг

IV.t.S) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки

(GPA)

УНП OeOdJac5·a4dr-48de·9ae3-lb966dc4cea 1

даО Не�
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Номер на обявлението в ОБ на ЕС: 202ojS обо 143268
Номер на обявлението в РОП:g66962
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в
състезателна npoцei:}ypa; Обявление за порьчка; Обявление за доброволна прозрачност ех апtе)
-

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за nокупки
О Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с
горепосоченото обявление за ПОQ'!>ЧКа

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез

обявление за предварителна информация

о възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за
предварителна информация

РАЗДЕЛV:ВЪЗЛАГАНЕ НАПОРЪЧКАТАt
Поръчка NQ (Договор NQ):
Обособена позиция NQ: 2

1О

Наименование:

Да� НеО

Възложена е поръчка/обособена позиция
V.t) Информация относно невъз.лаrане
Поръчката/обособена позиция не е възложена

О Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

[]Други причини (прекратяване на проце.zш>_ата)

Оригинално обявление, изпратено чрез 7
Oe Notices
0TED eSender
Одруго
Потребителско влизане в TED eSender: 7
Справка за обявления:[][][JО-[][][][][](] 7 (година и номер на документа)
дд/мм/гггг
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7
------

_
__
_

V.2) Въз.лаrане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
21/07/2020 ддjммjгггг
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -както е определено в Препоръка 2ооз/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -членки на ЕС: о
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о
Брой на офертите, получени по електронен път: о

даО Не�

Поръчката е възложена нагрупа от икономически оператори
V.2.3) Наименование иадрес на изпълнителя
Официално наименование:

t

Я" ООД
"ТРОКУТТЕСТГРУП Б'ЫIГАРИ

Пощенски адрес:

гр. София 1532, р-н Панчарево,
Логис ти чен парк СТАД

1

Национален регистрационен номер:

ул.

"
"Околовръс тен път

код NUТS:
BG411

No

Електронна поща:

Пощенски код:
1532
Телефон:

Град:

София

2

203089981

contactbg@trokuttest.com

+359

Интернет адрес: (URL)

Факс:

www.trokuttest.com

+359

4 67,

1

бл.

Държава:
BG

876203069
876203069

Д аlJ Не�
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената nозиция (без да се
включва ДДС)
Изпълнителят е МСП

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2
Обща стойност на поръчката/обособената nозиция:
УfШ OcOdJae5-a4df-4Sde-9aeJ-1 b966dc4cea 1

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (в epciUI 7)

Пар·пша

1 Най-висока оферта:
или Най-ниска оферта:
които са взети nредвид
BGN
Валуrа:
(за рамкови споразуменuя- обща максимална стойност за тази обособена позицuя)
(за динамични системи за noкymcu -стойност на поръчкатаjите за тази партида, която/които не
ejca включена/и в предишни обявленuя за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани н.а рамкови споразуменuя; ако това се изисква - стойност на поръчкатаjите
за тази партида, която/които не е/са включена/и в nредишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
О Има възможност nоръчката да бъде възложена на nодизnълнител/и
Оrойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизnълнители 4
Валуrа: BGN
Оrойност, без да се включва ДДС:
%
Дял:
Кратко оnисание на дела от nоръчката, който ще бъде възложен на nодизnълнители:

РАЗДЕЛ VI: ДО ПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.з) Допълнителна ииформ.,_, '

1

VI ·4 )П1роцедури по обжалване
Vl.фl) Орган, който отговаря за nроцедУРите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша N! 18
Град:
София

Пощенски код:
1000

Телефон:

1

Държава:

1

Държава:

BG

+359 29884070

Електронна nоща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:

)

Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:
Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4-3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за nодаване на жалби:

YlПl OcOdJaeS-•4dГ-48de-9aeJ-IЬ966dc4teal

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (верс,.. 7)

V1.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаваието на
жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Пощенски код:

Град:

1

Държава:

Телефон:
Факс:

Електронна nоща:
Интернет адрес (URL):

VI.s) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: oзfo8j2020 дд/мм/rггг

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1- ОБЩЕСГВЕНИ ПОРЪЧКИ

)

Основания за вЪЗJiаrането на поръчката без предварително публикуване на обявление за
поръчка в Официален вестник на Европейския съюз
Директива 2014/24/ЕС
(моля, изберете съответната опция и представете обяснеине)
1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за

поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор н а
О открита nроцедура
Оограничена процедура
оза услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в
директивата (само за доставки)
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически
оnератор поради следната nричина:
Оотсъствие на конкуренция по технически nричини
Ообществена nоръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или
творческо изnълнение

)

Озащита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
О Изключителни неотложни обстоятелства, nредизвикани от неnредвидими за възлагащия орган
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
Одоnълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени nри строгите условия, указани в
директивата
ОНово/и строителство/услуги, които nредставляват nовторение на съществуващи строителство/услуги
и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в директивата
О Поръчка за услуги, nредхождана от конкурс за nроект, възложена съгласно предвидените в конкурса
за nроект nравила на nобедителя или на един от nобедителите в него
О Осигуряване на доставки, които са котирани и закуnени на стокова борса
Покуnка на доставки или услуги nри особено изгодни условия
О от доставчик, който окончателно nрекратява своята стоnанска дейност
О от ликвидатори или енидици при несъстоятелност, сnоразумение с кредитори или сходна процедура
съгласно националните nравила и разпоредби
2. Други основания за възлагане на nоръчката без предварително nубликуване на покана за участие в
състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
ООбществената поръчка не попада в обхвата на nриложение на директивата

3· Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на nоръчката без предварително
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата: (максимум
sоодуми)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г5- ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ
Основания за възлаrане на поръчха чрез пряко договаряне
зоп

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)
1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически
оператор поради следната причина:
О отсъствие на конкуренция поради технически причини
Ообществена nоръчка с цел създаване или nридобиване на уникално произведение на изкуството или
творческо изnълнение
Озащита на изключителни права, включително nрава върху интелеКТУа лна собственост
оза услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в зоп
(само за доставки)
Одопълнителни доставки от първоначалния доставчик, въ3Ложени при условията, указани в ЗОП

)

ОПредмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно сnисък,
одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите
Покуnка на доставки или услуги при особено изгодни условия
О от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
О от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна процедура
съгласно националните правила и разпоредби
ОПоръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, въ3Ложена съгласно nредвидените в
конкурса за проект правила, на победителя или на един от nобедителите в него
ОНеобХОДИМО е НеОТЛОЖНО ВЪ3Лагане На ПОръчката порадИ ИЗКЛЮЧИТелНИ ОбСТОЯТелСТВа,
предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от вЪ3Ложителя и не е възможно
сnазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП
ОПроцедурата за въ3Лагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма nодадени оферти
или подадените оферти са неnодходящи и първоначално обявените условия не са съществено
nроменени
оза много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, nри особено изгодни
условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени
ОНеобХОДИМО е ПОВТОрение На СТрОИтелСТВО ИЛИ услуги, ВЪ3ЛОЖеНИ ОТ СЪЩИЯ ВЪ3ЛОЖИТел/И На
първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП
ООбществената поръчка е за услуги по приложение NQ 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП

2. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо въ3Лагането на поръчJ<ата чрез пряко договаряне е
законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в
съответствие със ЗОП: (маJ<симум 500 думи)

Въ3Лагащият орган/въ3Ложителят носи отговорност за гарантиране на сnазване на законодателството
на Евроnейския съюз и на всички приложими закони.
моля, повторете, колкото пъти е необходимо

в приложимите случаи
ако тази информация е известна
20
21

задължителна информация, която не се публикува
може да бъде присъдена значимост вместо тежест
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий
за възлагане, тежестта не се използва
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