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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Резултати от процедурата за въз.лаrане на обществена поръчка
Директива 2014/24/ЕС

/ ЗОП

0Проеh"Т на обявление
�Обявление за публикуване
РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
1.1) Наименование и адреси
отговарят за процедурата)

1

(моля, посочете всички възлагащи органи, които

Национален регистрационен номер: 2

Официално наименование:
Ин ститут

ПО

Каишев

Българ ска академия на

-

физикохимия Акад.

Ростислав

000663764

науките

Пощенски адрес:
ул.

Акад.

Георги

Бон чев бл.

Град:

11

1 кодNUТS:
BG411

София

Пощенски код:
1113

BG

Телефон:

Лице за контаh"Т:

1 Държава:

доц. Драгомир Тачев

+359 29792570

Електронна поща:

Факс:

dtachev@ipc.bas.bg

+359

29712688

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) Съвместно възлаrане
О Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
ОПоръчката се възлага от централен орган за покупки
1.4) Вид на възлаrащия орган
�Публичноправна организация
О Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
ОЕвропейска институция/агенция или
онационална или федерална агенция/служба
международна организация
Одруг тип:
ОРегионален или местен орган
ПРегионална или местна агенция/служба
1.5) Основна дейност
онастаияване/жилищно строителство и места
ООбщи обществени услуги
за отдих и култура
0Социална закрила
ООтбрана
ООтдих, култура и вероизповедание
ООбществен ред и безоnасност
О Образование
ООколна среда
�Друга дейност: Научна и научноо икономически и финансови дейности
изследователска дейност
ОЗдравеопазване
РАЗДЕЛ 11: ПРЕДМЕТ
II.l) Обхват на обществената поръчка
П.1.1) Наименование:
""Доставка,

монтаж и въвеждане в експлоатация на импедансен честотен

анализатор"

Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код:

Ylffi 14ob711S-al'3d·4c9c-ai06-IadГe022431'J
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ОБЯВЛf.НИЕ 1А БЫЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (всрс"" 7)

П:.ртнда

Допълнителен CPV код:

II.1.3)

1 2

Вид на поръчка

ОСтроителетво

�Доставки

ОУслуги

II.1.4) Кратко описание:
Доставка,

монтаж и въвеждане в експлоатация на импедансен честотен
Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново,

анализатор.

нерециклирано и неупотребявано и nроизведено в съответствие с
европейските норми за безопасност. Доставените към оборудването
п рограмни nродукти

трябва да са лицензирани.

(пакети)

Апаратурата

трябва да бъде доставена окомnлектована с всички части,

необходими за

безпроблемна експлоатация. Всички nредложени от участника технически
характеристики отнасящи се до минималните технически изисквания на
Възложителя към съответните модули,

както и предложените от участника

технически преимущества трябва да могат да бъдат nостигнати с
цялостната предложена конфигурация на апаратурата без

да е необходимо

закупуване на допълнителни модули към аnаратурата, които не са включени
в офертата. Предметът на обществената поръчка е подробно описан в
документацията към обществената поръчка.

II.t.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

даО Не�

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност: 52320. О О

(Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно
индивидуални поръчки, .моля, използвайте раздел V)
/ Най-висока оферта:
или Най-ниска оферта:
които са взети предвид
BGN
Валута:
(за рш.tкови споразумения- обща максимална стойност за чялата продължителност)
(за динамични системи за 110ЮJпки- стойност на поръчкатаjите, която/които не ejca
в�VZюченаjи в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква- стойност на
поръчкатаjите, която/които не ejca вК.I!юченаjи в предишни обявления за възлагане на поръчки)

РАЗДЕЛ 11: Описание/ Обособена позиция
II. 2) Описание

t

11.2.1) Наименование:

2

Обособена позиция NQ:
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код:

1

38433300

Допълнителен CPV код:

1 2

I1.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр.

София,

ул.

"Георги Бончев"

бл.

11

код NUТS: 1 BG411

I1.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и

изисквания)
Доставка,

монтаж и

въвеждане в ексnлоатация на имnедансен честотен

анализатор. Доставеното

оборудване трябва да е фабрично ново,

нерециклирано и неупотребявано и лроизведено в съответствие с
евролейските норми за безоnасност.
nрограмни продукти

(пакети)

Доставените към оборудването

трябва да са лицензирани.

Аnаратурата

трябва да бъде доставена окомплектована с всички части,
безnроблемна експлоатация.

необходими за

Всички nредложени от участника технически

характеристики отнасящи се до минималните технически изисквания на
Възложителя към съответните модули,

както и nредложените от участника

технически преимущества трябва да могат да бъдат постигнати с
цялостната предложена конфигурация на апаратурата без
закупуване на допълнителни модули към апаратурата,

УНП· 146Ь71 f3·af3d-4c9c-af06-ladrc022431'>
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llэpnшa

в офертата. Характеристиките

на апаратурата,

следва да се извършат са подробно описани

II.2.5) Критерии за възлаrане
� Критерий за качество -Име:

в

дейностите,

които

1 2

1 Тежест:

1 2 2о

1

Гаранционна поддръжка

2

Допълнителни технически характеристики

10

О Критерий, свързан с разходи -Име: 1 Тежест:
� Цен а - Тежест:

както и

техничес к:а та спецификация.

70

1 20

21

20

11.2.11) Информация относно опциите
даО Не�

Опции
Описание на опциите:

1I.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка
средства от Евроnейския съюз

с

проект и/или програма, финансиран/а със

Да� НеО

Идентификация на nроекта:
Обществената поръчка се
BG05M20P001-1.001-0008

финансира
и

по оп

"НОИР"2014-202О,проект

със ер-ва на Възложителя

II.2.14) Допълнителна информация:
Обтествената поръчка се финансира по оп
интелигентен растеж"

2014-2020,

"Наука и образование за

проект BG05M20P001-1.001-0008

и със

средства на Възложителя, като средствата в размер на 42683 лева без ддс
са ПО проект "Национален център по мехатроника и чисти технологии", а
разликата до пълния размер на стойността на доставената

апаратура се

осигурява от Възложителя.

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

Вид процедура

�Открита процедура
0Ускорена процедура
Обосновка:

О Ограничена процедура
ОУскорена процедура
Обосновка:
осъстезателна процедура с договаряне
0Ускорена процедура
Обосновка:
осъстезателен 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 nриложение Г1)
О Публично състезание
ГJПряко доrоваряне (моля, попълнете приложение Гs)
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
отази обществена поръчка обхваща сключването на рамкаво споразумение
ПУстановена е динамична система за nокуnки

IV.1.6) Информация относно електронния тьрr
, ПИзnолзван е електронен търг

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

даО Не�

(GPA)
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 030-069540
Номер на обявлението в РОП:959288

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за
частuе в състезателна 11 ot ед а· Обявление за по ъчка; Обявление за доб овална

YtiП 14бЬ71 f8.afJd-4c9c-al06-lodfe022431'J

06ЯВЛЕ11ИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪ'!КА (•ерс��> 7)

rtapтнna

прозрачност ех апtе)
IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
О Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за nш,'Упки, публикувана с
горепосоченото обявление за поръчка
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

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка NQ (Договор N2):
Обособена nозиция NQ: 2

1

6

Наименование:

да181 НеО

Възложена е поръчка/обособена позиция
V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
о не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
nричини (прекратяване на процедурата)

[]други

Оригинално обявление, изпратено чрез 7
OeNotices
0TED eSender
Одруго
Потребителско влизане в TED eSender: 7
Справка за обявления:[][][][]-[][]0(][)[] 7 (година и НО:\1ер на докуl\tента)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7
ддjммfггrr
_
_
_
__
_
_

_
___

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора

16.06.2020 дд/мм/гrгr

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на nолучените оферти: 2
Брой на офертите, nостъпили от МСП: о
(МСП - ка�>."ТО е определено в Препоръка 2003/361/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 наофертите, получени по електронен nът: о

даО Не181

Поръчката е възложена на груnа от икономически оператори
V.2.3) Наименование и адрес на изпълн ителя 1
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: 2

М арлвел ООД

010486426

Пощенски адрес:
гр.

Пловдив 1404,ул.Кукленско шосе 12

Град:
Пловдив

1

кодNUТS:

Пощенски код:

BG421

1404

Електронна поща:

Телефон:

office@marvel.bg

+359 32678028

Интернет адрес: (URL)

Факс:

www.marvel.bg

+359

1

Държава:
BG

32678029

ДaLJ Не�
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Изnълнителят е МСП

52642.00
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената nозиция: 2
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 52320.00
1 Най-висока оферта:
или Най-ниска оферта:
които са взети предвид
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения - обща максшюлна стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчкатаjите за тази партида,
която/които не ejca вiСJlюченаjи в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчкtL, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква- стойност на
поръчкатаiите за тази партида, коятоlкоито не е/са вiСJlючена/и в предишни обявления за

УНП 146Ь711l!·af3d-4c9c·aRJ6·1adf,>{)2243/9
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възлагане на поръчки)
V.2.5)

О

Информация относно въ3Лагането на подизпълниrел/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е

ВЪЗl\ЮЖНО

Стойност, без да се включва ДДС:

да бъдат възложени на подизnълнители 4

Валута:

BGN

%

Дял:

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1

VI.з)

Доnълнителна ннформ...,.., '

VI.4)

Процедури по обжалване
Орган който отговаря за процедУРите по обжалване

V1.4.1)

Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул.

Витоша N' 1 8

Град:

Пощенски код:

София

1000

1

Държава:
BG

Телефон:
+359

29884 070

Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес

(URL):

http://www.cpc.bg
V1.4.2)

Орган, който отговаря запроцедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Пощенски код:

Град:

!

Държава:

Телефон:

Факс:

Електронна поща:

Интернет адрес

(URL):

V1.4.3) Подаване

на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от зоп във връзка с чл.
т.

7

от зоп,

определени
му

ОТ

197,
решението за прекратяв ане на процедурата относно

лозиции може д а се обжалва в

10-дневен

срок

ОТ

ал.

1,

получаването

участниците в nроцедурата.

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2

V1.4.4)

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Телефон:

Електронна поща:

УНП 146Ь71 f1!.afJd-4c9c-ai06·1 adГ<02243i'J

Факс:

1

Държава:

ОБЯВЛЕНИЕ,: ЗА ВЫЛОЖЕНА ПОРЪ'!КЛ (ос(Ю" 7)

Партн.:tа

1

Интернет адрес (URL):

V1.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 18.06.2020 ддjмм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ Гt

-

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Основания за възлагането 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 обяснение)
1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публиl\.-уване на обявление за
поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС
Няма оферти или ня�1а подходящи оферти/заявления за участие в отговор на
Оотi-.-рита процедура

О ограничена nроцедура

о за услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност лри строгите условия, указани в
директивата (само за доставки)

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен
икономически оператор поради следната nричина:
Оотсъствие на конкуренция по технически причини
Ообществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството
или творческо изпълнение
Озащита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

о изключителни неотложни обстоятелства, nредизвикани от непредвидими за

възлагащия орган

събития, и в съответствие със строгите условия, указани в диреF--тивата

Одоnълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани
в директивата
ОНово/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в
директивата
ОПаръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно nредвидените в
конкурса за проеF-'1 правила на победителя или на един от победителите в него
ООсигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
О от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност

О от ликвидатори или енидици nри несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна
nроцедура съгласно националните правила и разпоредби
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие
в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
ООбществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата
З·

Обяснение

Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката 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 500 думи)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5

-

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СfОЙНОСТ

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне
зоп

(моля, изберете съответната опция и nредставете обяснение)
1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите )Юrат да бъдат предоставени само от определен
икономически оператор поради следната причина:
О отсъствие на конкуренция поради технически причини
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Ообществена поръчка с цел създаване или nридобиване на уникално nроизведение на изкуството
или творческо изnълнение
Озащита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
оза услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност nри строгите условия, указани в
ЗОП (само за доставки)
Одопълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП
ОПредмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък,
одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на ;-,шнистъра на финансите
Покупка на доставки или услуrи при особено изгодни условия
О от доставчик, който окончателно прекратява своята стоnанска дейност
О от ликвидатори или синдици nри несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна
процедура съгласно националните правила и разпоредби
ОПаръчката е за услуги, предхождана от конh-урс за проект, възложена съгласно предвидените в
конкурса за пpoeh-r правила, на победителя или на един от победителите в него
ОНеобходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства,
предизвикани от събития, които не могат да бъдат nредвидени от възложителя и не е възможно
спазване на сроковете no чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП
О Процедурата за възлагане чрез nублично състезание е прекратена, тьй като няма подадени
оферти или nодадените оферти са неподходящи и nървоначално обявените условия не са
съществено променени
оза много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено
изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени
ОНеобходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/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 възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е
законосъобразно, като посочите съотносимите фаhiИ и Rогато е уместно, правните заключения в
съответствие със ЗОП: (максимум soo думи)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на сnазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
моля, повторете, колкото nъти е необходимо

в nриложимите случаи
ако тази информация е известна
20
21

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