
ДОГОВОР J!.-JI 
/j. tJ(. 

Днес, „ .. „ ..... . . „ ... „ ........ 2020 г. , в гр. София, между 

1. Институт по органична химия с Център по фитохимия към БЪлгарска академня на 
науките, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, ул. "Акад. : Георги Бончев" бл. 9, 
представляван от проф. дхн Светлана Симова - директор и Донка Димитрова - гJj. счетоводител, наричан 

по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

2. МЕДИКАЛПАРК ЕООД със седалище и адрес на управление: rp .. Пло~див, район Централен , ул. 
ВАСИЛ АПРИЛОВ № 56, Електронна поща: info@medicalpark.bg, · интернет страница: Www.medicalpark.bg с ЕИК 
200727%0, представлявано от ЕМИЛ ГЕРАСИМОВ АНГЕЛОВ - управител (качес~пво на представля.ващия 
изпълнщ,1еля/обединението), наричано по долу за краткост ИЗПЪШIИТЕЛ,. от друга страна, 

след събиране на оферти чрез обява по реда на чл.187 от ЗОП, се сключи настоящ'ият договор за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл . 1.1 . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни „Доставка на уреди за 

дестилация, 1.агряване, подаване на компресиран въздух, измерване на рН и измерване в близката ИЧ 

област за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на 

науките в ше~т позиции, позиция № 3 - Доставка на безмаслен въздушен компресор, съгласно условията 

на настоящия „юговор, пълното описание на предмета на поръчката и техническата спецификация и 

предложената от участника оферта-техническо предложение. 

1.2. Освен доставката по чл . 1.1, предметът на Договора включва и изrrьлнението на следните 
дейности: 

· ' монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура; 

. обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената апаратура; 

~аранционно обслужване на доставената апаратура и доставка ria ~еобхо.д.имите. часrи и 

материали, в рамките на гаранционния срок, считано от датата на .под?исвану на протою;)Л за 

проведено обучение на персонала 

1.3. Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея 1.1. И ал~нея 1.2. в съответствие с 
изискванията на Техническата спецификация на Въ~ложителя, Техническото и Ценовот9 Предложе,ние на 

Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор. 

11. ЦЕНИ И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. Цена , 

2.1. За изпълнението на предмета на Договора, ВЪзложителят се за;цължава да tзаплати на 

Изпълнителя обща цена в размер на 700 лева (седемстотин) лева без ДДС и 840 (осемстdтин и 

четирИдесет) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложен~1е за об~собdна поз\щия 3 (Три). 
'2.·2. Посо'че1-щта цена е крайна, остава непроменена за , срока l"a действие;го му ~ включва ~сички 

разходи и възнагр~дения на Из~ълнителя за изпълнение на ~редмета на настоЯщия Договор, кат~ но не 
' . 

само: разходите за транспортиране и доставка на апаратура до мястото за. доставка, включ1пелно 

опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, : монтаж, въвеждане в 

експлоатация 11 привеждане в работно състояние, готово за приемане '1 експлоатация , обучение на 
специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на 

1 . 

гаранционно обслужване в срока на гаранцията за труд, резер~ни части и консум~тиви, :както ~ раз~оди за 
отстраняване з~ :сметка на и от Изпълнителя на всиЧки технически неизправности; възнiикналИ не по вина 
на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на И;зпълнителя. · 

·1 



: 1 

1 i 1 

'1 ' ' 

Чле~ 3. ~ачин ~а плаrран~ , 1 

3 .1. Плащането [ПО НаСJТОЯ~ИЯ ДОГОВОр се осъществява В български лева, чрез банков превод ОТ 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IВAN: 

BG06PRCB92301029201229 банков код PRCBBGSF банка ПроКредит Банк 
3.2. При промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или други негови банкови данни , 

1 ' същият е д;пъжен да уведоми ~ЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на промяната. 

3.3. Заплащането на доЬтавените стоки се извършва отложено в срок от 30 (тридесет) дни , считано 
от датата на извършена доста~ка и- след представ~не на следните документи: 

- До9тавна фактура, съqтавсi~а : съгласно из~скванията на ЗДДС и ППЗДДС - оригинал и~ /два/ броя 
: : : : j 1 : ' • ' 

заверени копия ; i . . 
- Пр!!!емателно - rредавателни протоколи ; 

3.4. Банковите разходи ho превода са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ш. СРОКОВЕ. ~сто и УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРЕМИНАВАНЕ НА 
· t : . СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Член 4. Срокове и място на :доставка 
4.1. Настоящият Договор вли3а в аила от датата на подписването му от двете страни. Срокът на настоящия 
Договор изтича ~ след изтичането на срока на гаранцията на зларатурата, предмет на Договора. 

4.2. Срокът за доставката : на Апаратурата е ' 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на настоя11Ция договор. 

4.3. Място на доставката на iАпаратуратЗ. е гр. София , ул. Георги Бончев, бл . 9. 

: 1 . ; 
Член 5. У словня на доставка 

i : • 
5.1. Доставка · , 
5.1.1 . ИзпЪлнителят се задъЛжава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на доставка, 
съответно >а пj>ехвърли со.~стве~о9тта :и прещще на Възложителя Апаратурата, предмет на доставка, 
отговаряща на техническите •стандарти и изисквания и окомплектована с инструкция за експлоатация на 

1 1 . 
български : или англи~ски език, ~ертификати, разрешения и инструкции и препоръки за , съхранение и 

. . ' 1 ' ' . .. 
експлоатация , както и r:; друг11 документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация 

: • .• : ; '· ' . 1 1 • 
на ВъзложИтеля и Техническото предложение на Изпълнителя . 

5.1.2 . Изпълнителят предава апаратурата на упълномощен представител на Възложителя. За 

съответствието на доставената апаратура и приемането й по вид, количество, компоненти, окомплектовка 

се подписва приемо-riредавателен протокол от представители на страните след проверка за: отсъствие 

на „Несъответствия" (недdстатъци, транспортни дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на 

доставената апаратура и/или ; при.Дружаващата я документация и аксесоари с изискванията на настоящия 
Договор,) , наличие на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно 

алинея 5.1.1. Приемо-преда:вателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на 

договора),: сериен номер [серийнu номера или други идентифициращи апаратурата данни] , предмет на 
доставка, както .и срока за извършване на монтажа. 

5.1.3 . Изпълнителят уведомя:ва ВЪзЛожи'rеля пИсмено в срок от 3 (три) работни дни предварително за 
конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предаването на Апаратурата, 

Изпълнителят осигурява на Въз.riожителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за 
явни Несъответствия . 

5.1.4. При констатиране на явни Несъответствия , Възложителят има право да откаже да подпише приемо

предавателен протокол. В тези случаи , Страните подписват констативен протокол, в който се описват 

констатираните Несъответствия, и се посочва: срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След 

отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приема-предавателен протокол за 

приемане на доставката . В случай че Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на 

дадения от Възложителя срок, или при забавяне на доставката на Апаратурата с повече от 7 (седем) дни, 
Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на 5 % от 
стойността на договора, както и да получи обратно всички платени авансово от Възложителя суми. 



5.1 .5. Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане на 
доставката от страна на Възложителя , освен в случаите на "скрити Несъответс;гвия" , които не могат да 

бъдат установени при обикновения преглед на Апаратурата. Приемането на доставката на Апаратурата с 
Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследст~ие в г,аранционни:я срок 
Несъответствия. · · 
5.1.6. Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнител,я за всички скритИ Нес~ответствия , 

които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 3 (три) дни о~ узнав~нето им , но · не по-
~ ' . ~ . ' 

късно от изтичане на гаранционния срок. : 
5.1 .7. При наличие на явни Несъответствия посочени в конст~тивниЯ протокол ~о алинея 5.1.4. и/или при 
наличие на скрити Несъответствия , констатирани от Възложи'геля и съобщени на Изпъ~нителЯ по реда на 
алинея 5.1.6: (i) Изпълнителят заменя доставената апаратура или съответния комriонент със съответстващи 
с изискванията на настоящия Договор в срока посочен съответно в констатИвния протокол и/ил и в 
разумен срок след получаване на уведомлението по алинея 5.1.6 ., който не мо~е да бъде по'-дъл'i.г от 7 
(седем) дни; или (ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на несъо'Jiветстващите 1<омпоненти 
или с разходите за отстраняване на Несъответствията, ако това не води: до ! промя}~а в предм~та на 
поръчката и запазването на тези компоненти, позволява нормалната еi<сплоатаци~ на Ап~ратурата. 
5.1.8. В случаите на Несъответствия посочени в констативния· протокол по а.hинеЯ 5.1.4:, Възложителят не 
дължи заплащане на цената по ШlИнея 3.2.2 преди отстраняването им и изпълненията на останалите 
условия за плащане, предвидени в Договора. 

5.2. Монтаж 
5.2.1. Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности , свързани с монтажа 

1 • ! : 
(инсталацията) и въвеждане в експлоатация на апаратурата, в срок определе~ в протокола по алинея 5.1.2 ., 
респективно 5.1.4. ' · · ' 
5.2.2. За извьршения монтаж и въвеждане на Апараrурата в еКСПfIОа~ация :представители на 
Страните под?исват двустранен протокол, в който определят периода за провеждане на обучение на 

1 ' 
персонала. ,, 

! . , 

5.3. обучение на персонала ' ; i 
5.3.1. Възложителят е длъжен до осигури минимум едно обучаващо се лице, за иЗвършване на ,обучението 

' 1 1 ' ' 
от Изпълнителя. ' · ' : · 

. ' 1 : 

5.3 .2. За извършеното обучение представители на Страните подписват двустранен протокол~ 
' ' 1 ! 1 ' 

5.4. Гаранционна поддръжка i 
' ' ' 1 i 1 

5.4. 1. Гаранционният срок на Апаратурата е 24 (двадесе:Г и четири) , м~сеца, 

протокола за провудено обучение на персонала за работа с апаратурата . · : 
1 

• • • 
1 1 1 • 

,. 
считано от датата на 

f . ' 

5.4.2. Изпълнител~т е длъжен да извършва гаранционно обслужване ' на до~fавефта ап~ратура, в Р<;lМКите 
на гаранционния срок по предходната алинея 5.4.1 . · ' · 

Член 6. 
Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се 

прием~ : от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя. по реда и . при условията на 
настояiЦия Договор, приложими към : Изпълнителя. · ' '

1 
' ' 

: 1 t • 1. 

'' 
Член 7.. Преминаване на собствеността и риска 
Собст~еността и риска от случайно повреждане или поги~ане на Апаратурата, предмет на д~.ставка 

1 1 1 
преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на Протокола за монтаж и 

въвеждане на Апаратурата в експлоатация съгласно алинея 5.2.2. 

IV.ПP АВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

' ' 
Член 8. Права и задължения на Изпълнителя 1 . 

,' ' ' 1 1 : 1 1 1 i t • 

8.1. ИзпълнИтелЯт се Задължава да достави , инсталира и въведе в експлоатация iАпаратурата, предмет на 

настоящия Договор, отговаряща на техническите параметри , представени в Техн~ческото предложение на 
ИзпъЛнителя и 'на Техническата спецификация на Възложителя , окомплектована съгласко изискванията на 

~ : i 1 ' 1 ! 1 . ; 
алинея 5.1.1. и придружена със съответните документи, както и да прехвърли собствеността в'ьрху нея на 

Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на · настояЩия Договор. 



i ' 1 ' 

: 

i 
. . 1 1 ·, ' ' ' . 

8.2. Изпълi-~ите.riят е длrьжен Да изnълни задълженията си по Договора и да упражнява всичкИте си права, с 
~ • . 1 : ! ; ' 1 

оглед защ~та и~:гереси;rе на ~ъзл~~ителя. 

~ ; - : 1 • 1 j j j . . 1 
8.3 . Изпълнителят се , задъшkава да извършва 'гаранционно обслужване на Апаратурата в рамките на 

1 . . . 

гаранционния срок, прИ усло~ията- и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията . 

' ' ' 1 ! " ; . ' 8.4. Изпълнителят се· задъ11жава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички 

несъответ~твия , повреди , дефекти. и{или. :отклонения на доставената апаратура проявени и/или открити в 
рамките на гаранцио~-iния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно 
гаранцион~ите . условия. Изрълнителят , се задължава при отстраняване на повреди, , дефекти или 
недостатъЦи, както и при извършване на гаранЦионното обслужване да влага само оригинални резервни 

. : . ! 1: ' 1 
части и материали. 

; i t. • 1 ' ; . . 

8.5. Изпълните.riят се Задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и 
~ : : ! . 1 1 t • ' ' t 

изисквания за безопасност в :помещенията на Изпълнителя и да изпълнява задълженията си по Договора 

без да преJи на :нормалното прот~4~не на работаtа на Възложителя. 

8.6. При тЬчно и навр~меннd из~~hнениЬ на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има 
право да п?лучи ценат~ по дdговора, съгЛасно оriределения начин на плащане. 

8.7. Изпълнителят се задължfiва да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 
; ' • • 1 ' . ! 

му подизп'ьлнители н~й-късно в срок от 20 (двадесет) дни преди започване на работата на съответните 
ПОДИЗПЪЛН('ТеЛИ. В сррк ДО ~ Д~~ ОТ сключването на ДОГОВОР за ПОДИЗПЪЛНение ИЛИ на ДОПЪЛНИТеЛНО 
споразумение за замяна на пЬсоч:ен в офертата hодизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора 
или на до~ълнителното спор~умение на възло~ителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията 

по чл. 66, ал. 2 и 11 от зоn. ; ' 
• j ' i 

8.8. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на 
1 ' ; ! ~ : 

работата Щ) Договора, включ1ите.riно предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на 
1 ! 1 

1 
: : !; •1 ; 

Договора и на необходимия достъп до помещенията на Възложителя , в които ще се монтира Апаратурата. 

• ' ' 1 

8.9. Изпъ~ните~ят се : задълfава, : да извърши 9бучение на персонала, на Възложителя в уговорените 
срокове и график и съrласно договорените условия. 

8.1 О . Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на имуществото на 

Възложителя , както и да обез1.цети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с 
монтажа/инсталацията и въвеЖдането на Апаратурата в експлоатация . 

Член 9. Права и задължения на Възложителя 
9.1 . При добросъвестно и тоЧно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплати общата 
цена по алинея 2.1. от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него. 

9.2. Възложителят се задължава да приеме доставката на Апаратурата, предмет на Договора по реда на 
алинея 5 .1.2. и следващите, : ако . отговаря на договорените изисквания , както и да осигури достъп до 
помещенията си и необходимите условия за монтажа и въвеждането И в експлоатация. 

9 .3. Възложителят има право 'да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на Апаратурата на посочения 
в алинея 4.3. от Договора адрес, в срок и без отюiонения от договорените изисквания . 

9.4. Възложителят се з'адължава да съдейства при провеждане на обучението на своите специалисти , като 
осигурява присъствието им в договореното време . 

9.5. Възложитеhят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и 
организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора. 



9 .6.Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по Догфвора аларатура, както по 
отношение на монтажа и инсталацията И при условията посочени в настояЩия Договор и съгласно 

1 

гаранционните И условия . 

1 

9.7. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната · на несъотв~тстваща с Технич;еските 
спецификации и/или дефектна апаратура и/или нейни компоненти, както и оТ.стрЮ-rяване на нед'оста+ьците, 

' 1 
по реда и в сроковете, определени настоящия Договор. · ; 

9.8 . Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да зап~ати изцяло или частично 
цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва иЗискванията на Договора и ТехниЧеската 
спецификация , докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения ~ съгласно условията на 
Договора. 

9.9. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сi<лючи и да му представи копия от до~овори 
за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнителИ. · 

9. 1 О. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма ~сяка предоставена му от 
Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като 

такава в представената от него оферта. 

v. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

Член ·1:0. 
10.1. Гаранционна : отговорност 

' 1 ' 
10.1.1. Изпълнителят ' гарантира пълната функционална годност на Апаратурата съгласно договореното 

' 1 
предназначение, както и съгласно Техническото пред-("ожение, Те~ничерката спецификация и 

техническите стандарти за качество и безопасност. : , , . : 1 
1О.1 .2. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои iсили и средства всички 
Несъответствия на Апаратурата, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови , 

съгласно гаранционните условия и Техническото предложени~ на Из'""'ълнит~ля. , 
1О.1 .3 . Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде ,Изпратено п'о факс, теЛефон , 
елект~онна поща ~ли обикновена поща. Срокът за реакция при възнИкване :~а п9вреда :в оборудва*то не 
може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден , считано от датата на Получаване от изпълнителя на 
писменото уведомление на възложителя. 
10. 1.4.. Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възлож1>1теля не. може да бъде по-

. 1 ; ' " : 
дълъг. от 1 О (десет) календарни дни , считано от датата на ?олучаването от изhълнителя на писменото 

уведомление на възложителя за възникналия проблем 

1О.1 .5 ~ Срокът за : отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не . може~ да бъде по-дълъг от 60 
(шестдtiсет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя !на писмено у~едоrуtление 

на възл9жителя„ 

10. 1 .6. При повреда гаранционният срок се удължава автоматично с пернода между сигнала за 
неизправност и отстраняването на повредата от Изпълнит~ля , удQстов.ер,ено f протокол за извършен 
ремонт, подписан от упълномощени представители на страните. 

VI. НЕУСТОЙКИ 

Член Ц. 
' 1 ' " 1 ' 

11.1. При забавено изпълнение на задължения по Договора · от страна на Изп$нителя в нарушение на 
предвидените ~ този Договор срокове, същият защшща на Възлож~теля . неуст9йка в размер : на 0,2% от 
суматf'l по алин~я 2.1 . за всеки просрочен ден, но не rювече от ? % от 1;1.ената f(a договора, . · 

1 ! ! ! 

1 1 .2. При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за щ~ащ~не по Договора, ~ъщият 
заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на О. t % от дъл?J<;имата. сума . За вс~ки просрочен ден~ но не 
повече от 1 % от размера на забавеното плащане . . . 1 

;1 1, 

tj 1 r 

11 



11.3. При · неизпълнение от стра~а на Изпълнителя на задълженията му за обучение на персонала на 
В~зложит~ля , Изпълн~теля)' АълЖи неустойка в размер на 5 % (пет процента) от общата цена на Договора 
по алинея 2.1. 

11 .4. При системно (три и по~ече :Пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или 
гаранционни ремонти в срока на Гаранцията. Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер ; на 
2% (два проценmа) от общата ценаi на Договора rio алинея 2.1. · · · 

! 

11.5 . При оълно неизпЪлнен.~1е на' Задълженията За гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти' в 
срока по г~ранцията, ИзпълJtтеJiЯт дължи на ВЪзложителя неустойка в размер на 5% (пет процента)' от 
стойността на Договор~. i · 

1 1 

. : 1 

1 1.6. ВъзтЭжитеЛят моlже да r)ретендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, 

независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение. 
t ! ! i !\' i 

11.7. Неус'гойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка: 

УникредИТ Бу.hбанк, ; пл. ·с~. НеДеля № 7, BIC: UNCRВGSF, IВAN: BG95 UNCR 9660 3110 0246 
10. : 1 . . 1 

vп: условhя ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ и РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
; . 1 ! ; i 

! ' . 

Член 12. 
!: 

12.1 . Настqящи~т Догdвор се ~рекратява в следните случаи: 
(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; . 
(ii) с и~тичсiне на у:говоре\.:~ия С'рок; · ; · 

. 1 1 . 1 ' 

(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет 
~ ' 1 1 ! ! 1 ' 

на Договора, извън правомоЩията' на Въз:Ложитеhя , които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди 

или да предотврати - с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на 

обстоятелс;твата; , 
(iv) прИ настъпване на невинqвна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо 

1 1 ' 1 

събитие о~ извънреден, харакtер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила") за срок 
по-дълъг оiг 15 (петна.Десет) д~и; : 

i ' 1 \ 1· 1 " • 

(v) вся;ка от стра11ите може . ,Р.а пои~ка писмено прекратяване на договора без предизвестие след 

Изтичане на тримесечен срок Ьт сkлючваt-iето му,' в случай на неосигурено финансиране . 
' 

12.2. Възложителят може .ha прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено ДО 
Изпълнителя: · 
(i) при забава на доставката! с повече от 30 (тридесет) дни от определения срок; или 
(ii) при системно (три и по~ече :пъти) неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за гаранционно 
обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или 

(iii) при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или 

извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или 

(iv) при забава продължила ; повече от 5 (пет} дни или при пълно неизпълнение на задължението на 
Изпълнителя за въвежданеi;о в експлоатация : на Апаратурата, и/или за обучение на персонала на 
Възложит~ля; или 
(v) използва подизпълнитеJJ, без да е декларирал това в документите за участие, или използва 

подизпълнител , който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно 

включването на подизпълнител е Извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и 
настоящия Договор; · · 

12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи 
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основан~-iе чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай , размерът на обезщетението 
се определя в протокол или :Споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие - по 
реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор . 



12.4. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотноше~ия между Gтран~те за 
извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейностй: по Изпълнение на Договора. 

1 . 

' 12.5. Възложителят може да развали Договора по реда и при условията пqедвидени в него · ил и в 

приложимото законодателство . i 

Член 13. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните !при условията на qл. 1 16 
отЗОП. 

VIП. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Член 14. ' 
14.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията сИ , когато невъзможността 
за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните 1-1е може да се позовава на 

непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата · Стр;ана за възникването на 
: . . 1 

непреодолима сила. ' 

14.2 . Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички ·разумни усилия и мерки , 

за да намали до минимум понесените вреди и загуби , както и да уведоми f~исмено другата Страна 
незабавно при настъпване на непреодолимата сила . · 

14.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задъ~жението се сщ1ра. i 

14.4. Не може да се позовава на непреодолима сила оназJ Страна, чиято не~режнсiст или уми:Шлени 
действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора. 

. '· 1 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 15. За всички неуредени в настоящия Д~говор въпроси се приnага ! действащото, българско 
закон?рателство. 1 

• • ; • ' ' 

Член 16. 
16. 1. Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по 

изпълнението на настоящия Договор са: 

ЗА ВЪJЛОЖИТЕЛЯ: 
Проф. Антоанета Трендафилова 
Телефон: 2 9~06 144 
Email: ~rendaf@orgchm.bas.bg 

1 

ЗА изhълнит:ЕЛЯ: 
[МЕДИКАЛПАРК ЕООД] 

Телефон: [ 032 i 99 22 99] 
Email: [ iпfo@med icalpaгk.b o: ] 

! 1 

1, 

' 1 ' ' 

16.2. всички съобщения и уведомления , свързани с изпълнението на то:Зи Догqвор, следва да съдържат 
наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност. 

1 • 
' . 

16.3. С:траните се iзадължават да се информират взаИмно за веяка промяна н~ прiвния dи статут, адресите 
си на у'правленИе, телефоните и лицата, които ги представляват. 

16.4. Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси 
на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други сво~ адреси. f1ри неуведо~яване 
или несвоевре~ен~о уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изriратена на посочените в 
договора адресИ се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна. 



1: . 

16.5. Вси+и с{обЩе~ия и уjведq~ления! се изПращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. 
Писменит~ увеДомлещ1я ме~у Сjраните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с 

! • : . : ! ' ~ ! i 
автоматич1;ю генерира!сfО съорщение за rуолучаване от адресата или по електронната поща на страните, 

' : : • ' ,1 . 

подписанк с електронен подll!ИС. . 
~ 1 1 : ' ' 

Член 17. J1зпъ11нителят няма. право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на 
трети ЛИЦ~, ОСВеН В СЛУ,Чаите rре.ЦвидеНИ В 30П . . 

1 • ' i 1: 

Член 18. 
18. 1. Всички спорове, породе~и от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по 
извънсъдебен ред чрез прег9вор11 между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да 

изпрати на другата на юосоч~ните ; адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на 

дата, час и · място за преговори. 

] 8.2. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея , всички спорове, породени 
от този Дqговор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълн~ние :·или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от 
компетентния съд на Република България по реда на ГПК. 

Член 19. Нищожността на няkоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води 
до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

Неразделна част от настоящиf! Договор са следните приложения: 

1. Прило:жение № 1 - Тf!хническа спецификация на Възло:жителя; 

2. Прило:жение № 2 - Техническо предло:жепие па Изпълнителя; 
3. Прило:жение № 3 - Ценово предло:жепие па Изпълнителя 

4. Д01<ументи по чл. 112 от ЗОП. 

проф. дхн Светлана С 
--~~~..s::::__.:д.~ 

Заличена информация на основание 

чл . Зба, ал.З от ЗОП 
v~v--

Донка Димитр 



1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Към документация за избор на изпълнители за поръчка с предмет: 

 
„ДОСТАВКА НА УРЕДИ ЗА ДЕСТИЛАЦИЯ, НАГРЯВАНЕ, ПОДАВАНЕ НА 

КОМПРЕСИРАН ВЪЗДУХ, ИЗМЕРВАНЕ НА pH И ИЗМЕРВАНЕ В БЛИЗКАТА 
ИЧ ОБЛАСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С 

ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ КЪМ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ“ 
 
 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБОРУДВАНЕТО 
ПО ПОЗИЦИИ 

 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 
Доставка на настолен дестилатор без вграден резервоар, окомплектован със 

система и филтри за предварително пречистване на водата със следните 
характеристики 

 
Минимални изисквания 

Дестилатен дебит л/час: 4 л/час 
Мощност - 3 kW 
Изпарител (материал) – неръждаема  стомана 
Проводимост на дестилирана вода (20°C): приблизително 1.5 µS/cm 
Захранващо напрежение: 230V 
Уплътнение: Силиконово уплътнение 
Сигурност - автоматично изключване при ниско ниво на водата и при прегряване 
Система за предварително пречистване на водата на вход – филтърна колона 
Комплект филтри за предварително почистване на водата 
Филтърни патрони: ПП филтър FCPS - 20 микрона 

 



2 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

Доставка на 2 броя стенни дестилатора  
 

Минимални изисквания 
 

Дестилатен дебит л/час: 4 л/час 
Мощност – максимум 3500 W 
Захранване – AC 220V / 50Hz 
Изпарител (материал) – алуминий или неръждаема (хром-никелова) стомана 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

Доставка на 1 бр. Безмаслен Въздушен Компресор 
 

Минимални изисквания 
 

Капацитет – минимум 50 литра/мин 

Резервоар – минимум  20 литра 
Ниво на шум – максимум 65 децибела (db) 
Максимално налягане – 10 атмосфери (1 Мpa) 
Стартово.налягане – под 6 атмосфери (0-0.6 Mpa) 
Захранване - AC 220V / 50Hz 
Мощност – максимум 1500 W  
материал – неръждаема стомана или подобен 
Предпазен вентил, 2 бр. манометри. Регулатор на налягането 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 
Доставка на 1 бр. pH метър 

Минимални изисквания 
 

Обхват: от 0.00 до 14.00 

Разделение: 0.01 
Точност (при 20°С) ±0.01 
Точки за калибровка – минимум 2 
Автоматична температурна компенсация 0~100°C 
Режим на компенсация - ръчна и автоматична 
Захранване - адаптер за AC 220V / 50Hz 
Стандарти за калибриране - USA, NIST, DIN или потребителски 
рН-електрод, държател за електрода и инструкции за работа 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 
Доставка на 1 бр. муфелна пещ 

 
Минимални изисквания 

 
Размер на нагревателната камера – минимум 120x200x80 mm 
Обем – минимум 2 литра 
максимална температура на нагряване – минимум 1000ºС 
Захранване – AC 220V / 50Hz 
Мощност – максимум 3000 W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 
Доставка на 1 бр. портативен НИР сензор 

Минимални изисквания 
 

Обхват: от 900 до 1700 нм 
Спектрална разделителна способност: 12 нм 
Спектрална точност ± 2 нм 
Отношение сигнал/шум: 5000:1 (при време на сканиране 1 с.) 
Вграден източник на електромагнитно лъчение 
Тегло: 200 гр. (в работно състояние, вкл. батерия) 
Свързване към управляващо устройство: USB и блутут 
Режим на работа: отражение 
Управляващ софтуер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

“НАСТОЛЕН ДЕСТИЛАТОР БЕЗ ВГРАДЕН РЕЗЕРВОАР, ОКОМПЛЕКТОВАН СЪС СИСТЕМА И ФИЛТРИ ЗА 
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА” 

 

_____________________________________________________________________ 
/наименование на участника/ 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 “НАСТОЛЕН ДЕСТИЛАТОР БЕЗ ВГРАДЕН РЕЗЕРВОАР, 
ОКОМПЛЕКТОВАН СЪС СИСТЕМА И ФИЛТРИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА” 

1. За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен 
срок: …………………….. (не по-кратък от 2 години), считано от датата на подписване на протокола за обучение. 
Декларираме, че: 
Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на 
получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя. 
Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, 
считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем. 
Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата 
на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя. 

2. Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва: 
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Минимални технически характеристики и функционалности 

изискани от възложителя 
Технически характеристики и функционалности, които се предлага от 

участника 

№ Описание, съгласно техническата спецификация на 
възложителя 

Описание на вида и 
характеристиките 

предлагани от 
участника и точно 

мястото където могат 
да бъдат удостоверени 
(вид документ (стр.), 
хипервръзка и др.) 

П
ро

из
во

ди
те

л 

К
ат

ал
ож

ен
 

но
м

ер
/м

од
ел

  н
а 

пр
ои

зв
од
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ел

я 

Забележка 

1 2 3 4 5 6 
1 бр. настолен дестилатор без вграден резервоар, окомплектован със система и филтри за предварително пречистване на водата със следните 

характеристики: 
1 Дестилатен дебит л/час: 4 л/час     
2 Мощност - 3 kW   
3 Изпарител (материал) – неръждаема  стомана   

4 Проводимост на дестилирана вода (20°C): приблизително 1.5 
µS/cm 

  

5 Захранващо напрежение: 230V   
6 Уплътнение: Силиконово уплътнение   

7 Сигурност - автоматично изключване при ниско ниво на водата 
и при прегряване 

    

8 Система за предварително пречистване на водата на вход – 
филтърна колона 

    

9 Комплект филтри за предварително почистване на водата     
10 Филтърни патрони: ПП филтър FCPS - 20 микрона     

 
 
Дата____________2019 г.      Подпис и печат: 
            ___________________ 

(Име, фамилия) 
          ___________________ 

(Длъжност на управляващия дружеството на участника) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 
“ДОСТАВКА НА СТЕНЕН ДЕСТИЛАТОР” 

 

_____________________________________________________________________ 
/наименование на участника/ 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 “ДОСТАВКА НА СТЕНЕН ДЕСТИЛАТОР” 

1. За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен 
срок: …………………….. (не по-кратък от 2 години), считано от датата на подписване на протокола за обучение. 
Декларираме, че: 
Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на 
получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя. 
Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, 
считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем. 
Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата 
на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя. 

2. Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва: 
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Минимални технически характеристики и функционалности изискани от 

възложителя 
Технически характеристики и функционалности, които се предлага от 

участника 

№ Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя 

Описание на вида и 
характеристиките 

предлагани от 
участника и точно 

мястото където могат 
да бъдат удостоверени 
(вид документ (стр.), и 

др.) 

П
ро

из
во

ди
те

л 

К
ат

ал
ож

ен
 

но
м

ер
/м

од
ел

  н
а 

пр
ои

зв
од

ит
ел

я 

Забележка 

1 2 3 4 5 6 
2 броя стенни дестилатора със следните характеристики: 

1 Дестилатен дебит л/час: 4 л/час  

  

 
2 Мощност – максимум 3500 W   
3 Захранване – AC 220V / 50Hz   

4 
Изпарител (материал) – алуминий или неръждаема (хром-никелова) 
стомана 

  

 
Дата____________2019 г.      Подпис и печат: 
            ___________________ 

(Име, фамилия) 
          ___________________ 

(Длъжност на управляващия дружеството на участника) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

“ДОСТАВКА НА БЕЗМАСЛЕН ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР” 
 

_____________________________________________________________________ 
/наименование на участника/ 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 “ДОСТАВКА НА БЕЗМАСЛЕН ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР” 

2. За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен 
срок: …………………….. (не по-кратък от 1 година), считано от датата на подписване на протокола за обучение. 
Декларираме, че: 
Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на 
получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя. 
Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, 
считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем. 
Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата 
на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя. 

2. Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва: 
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Минимални технически характеристики и функционалности изискани от 

възложителя 
Технически характеристики и функционалности, които се предлага от 

участника 

№ Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя 

Описание на вида и 
характеристиките 

предлагани от 
участника и точно 

мястото където могат 
да бъдат удостоверени 
(вид документ (стр.), и 

др.) 

П
ро

из
во

ди
те

л 

К
ат

ал
ож

ен
 

но
м

ер
/м

од
ел

  н
а 

пр
ои

зв
од

ит
ел

я 

Забележка 

1 2 3 4 5 6 
1 бр. безмаслен въздушен компресор със следните характеристики: 

1 Капацитет – минимум 50 литра/мин  

  

 
2 Резервоар – минимум  20 литра   
3 Ниво на шум – максимум 65 децибела (db)   
4 Максимално налягане – 10 атмосфери (1 Мpa)   
5 Стартово.налягане – под 6 атмосфери (0-0.6 Mpa)   
6 Захранване - AC 220V / 50Hz   
7 Мощност – максимум 1500 W    
8 материал – неръждаема стомана или подобен   
9 Предпазен вентил, 2 бр. манометри. Регулатор на налягането   

 
Дата____________2019 г.      Подпис и печат: 
            ___________________ 

(Име, фамилия) 
          ___________________ 

(Длъжност на управляващия дружеството на участника) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 

“ДОСТАВКА НА pH МЕТЪР” 
 

_____________________________________________________________________ 
/наименование на участника/ 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 “ДОСТАВКА НА pH МЕТЪР” 

3. За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен 
срок: …………………….. (не по-кратък от 1 година), считано от датата на подписване на протокола за обучение. 
Декларираме, че: 
Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на 
получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя. 
Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, 
считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем. 
Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата 
на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя. 

2. Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва: 
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Минимални технически характеристики и функционалности изискани от 

възложителя 
Технически характеристики и функционалности, които се предлага от 

участника 

№ Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя 

Описание на вида и 
характеристиките 

предлагани от 
участника и точно 

мястото където могат 
да бъдат удостоверени 
(вид документ (стр.), и 

др.) 

П
ро

из
во

ди
те

л 

К
ат

ал
ож

ен
 

но
м

ер
/м

од
ел

  н
а 

пр
ои

зв
од
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я 

Забележка 

1 2 3 4 5 6 
1 бр. pH метър със следните характеристики: 

1 Обхват: от 0.00 до 14.00  

  

 
2 Разделение: 0.01   
3 Точност (при 20°С) ±0.01   
4 Точки за калибровка – минимум 2   
5 Автоматична температурна компенсация 0~100°C   
6 Режим на компенсация - ръчна и автоматична   
7 Захранване - адаптер за AC 220V / 50Hz   
8 Стандарти за калибриране - USA, NIST, DIN или потребителски   
9 рН-електрод, държател за електрода и инструкции за работа   

 
Дата____________2019 г.      Подпис и печат: 
            ___________________ 

(Име, фамилия) 
          ___________________ 

(Длъжност на управляващия дружеството на участника) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 

“ДОСТАВКА НА МУФЕЛНА ПЕЩ” 
 

_____________________________________________________________________ 
/наименование на участника/ 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 “ДОСТАВКА НА МУФЕЛНА ПЕЩ” 

4. За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен 
срок: …………………….. (не по-кратък от 2 години), считано от датата на подписване на протокола за обучение. 
Декларираме, че: 
Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на 
получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя. 
Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, 
считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем. 
Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата 
на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя. 

2. Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва: 
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Минимални технически характеристики и функционалности изискани от 

възложителя 
Технически характеристики и функционалности, които се предлага от 

участника 

№ Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя 

Описание на вида и 
характеристиките 

предлагани от 
участника и точно 

мястото където могат 
да бъдат удостоверени 
(вид документ (стр.), и 

др.) 

П
ро

из
во

ди
те

л 

К
ат

ал
ож

ен
 

но
м

ер
/м

од
ел

  н
а 

пр
ои

зв
од

ит
ел

я 

Забележка 

1 2 3 4 5 6 
1 бр. муфелна пещ със следните характеристики: 

1 Размер на нагревателната камера – минимум 120x200x80 mm  

  

 
2 Обем – минимум 2 литра   
3 максимална температура на нагряване – минимум 1000ºС   
4 Захранване – AC 220V / 50Hz   
5 Мощност – максимум 3000 W   

 
Дата____________2019 г.      Подпис и печат: 
            ___________________ 

(Име, фамилия) 
          ___________________ 

(Длъжност на управляващия дружеството на участника) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 

“ДОСТАВКА НА ПОРТАТИВЕН НИР СЕНЗОР” 
 

_____________________________________________________________________ 
/наименование на участника/ 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 “ДОСТАВКА НА ПОРТАТИВЕН НИР СЕНЗОР” 

5. За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен 
срок: …………………….. (не по-кратък от 1 година), считано от датата на подписване на протокола за обучение. 
Декларираме, че: 
Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на 
получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя. 
Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, 
считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем. 
Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата 
на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя. 

2. Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва: 
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Минимални технически характеристики и функционалности изискани от 

възложителя 
Технически характеристики и функционалности, които се предлага от 

участника 

№ Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя 

Описание на вида и 
характеристиките 

предлагани от 
участника и точно 

мястото където могат 
да бъдат удостоверени 
(вид документ (стр.), и 

др.) 

П
ро

из
во

ди
те

л 

К
ат

ал
ож

ен
 

но
м

ер
/м

од
ел

  н
а 

пр
ои

зв
од

ит
ел

я 

Забележка 

1 2 3 4 5 6 
1 бр. портативен НИР сензор със следните характеристики: 

1 Обхват: от 900 до 1700 нм  

  

 
2 Спектрална разделителна способност: 12 нм   
3 Спектрална точност ± 2 нм   
4 Отношение сигнал/шум: 5000:1 (при време на сканиране 1 с.)   
5 Вграден източник на електромагнитно лъчение   
6 Тегло: 200 гр. (в работно състояние, вкл. батерия)   
7 Свързване към управляващо устройство: USB и блутут   
8 Режим на работа: отражение   
9 Управляващ софтуер   

 
 
Дата____________2019 г.      Подпис и печат: 
            ___________________ 

(Име, фамилия) 
          ___________________ 

(Длъжност на управляващия дружеството на участника) 
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ОБРАЗЕЦ 1 

ДО 

Институт по органична химия с Център по фитохимия, 

Българска академия на науките 

ОФЕРТА - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА УРЕДИ ЗА ДЕСТИЛАЦИЯ, НАГРЯВАНЕ, ПОДАВАНЕ 

НА КОМПРЕСИРАН ВЪЗДУХ, ИЗМЕРВАНЕ НА рН И ИЗМЕРВАНЕ В БЛИЗКАТА ИЧ 

ОБЛАСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО 

ФИТОХИМИЯ КЪМ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ" 

ПОЗИЦИЯ/ПОЗИЦИИ №3 

От МЕДИКАЛПАРК ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов" №56, ЕИК: 

200727980, тел.: 032 / 99 22 99, имейл: info@medicalpark.bg 
(пълно 1-1аиме1-1ова1-1ие на участника и правно-орга1-1изацио1-11-1ата му фор~'<Ю. адрес 1ю 

управление, ЕИК по Закона за Търговския регистър, тел./ факс, ел. адрес) 

чрез Емил Герасимов Ангелов (собствено, бащино и фамил1-10 име 1-1а представляващия 

участ1-1ика, 

гр. Пловдив, ул. „Иглика" №6, ет. 3, ап. 6 
(адрес за кореспо1-1де1-1ция, тел./факс, ел. адрес) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Съгласно Обява за събиране на оферти по реда на чл.187 от ЗОП за избор на 

изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Достав1,·а 1ю уреди за 

дестилация, нагряване, подава1-1е на компресира1-1 въздух, измерва1-1е на рН и измерване в 

близката ИЧ област за ну:ждите 1-1а И1-1ститут по органична химия с Център по 

фитохимия към Българска академия 1-1а 1-1ауките " и след като се запознах с условията за 

участие, съгласно утвърдената документация, приемам да изпълня обществената поръчка , 

съгласно изискванията на възложителя и предоставям на вниманието Ви следното 

предложение за изпълнение на обществената поръчка: 

1. Предлагам да извърша доставка за нуждите на Институт по органична химия с 

Център по фитохимия, Българска академия на науките, необходими за изпълнение на 

дейностите на Възложителя, посочени в позиция/позиции №3 на техническата 

спецификация. 

2. Заявяваме, че изпълнението на поръчката ще бъде осъществено съгласно всички 

изисквания на обществената поръчка и техническата спецификация на Възложителя. 

3. Декларираме, че нашата оферта съдържа техническо предложение за доставка на 

всички артикули (апарати/системи/консумативи) посочени в позиция/позиции №3 на 

техническата спецификация. 

4. Декларираме, че предложената от нас апаратура е фабрично нова, нерециклирана, 

неупотребявана и окомплектована с всички принадлежности , необходими за правилната 

работа и въвеждане в експлоатация. 



5. Декларираме, че ще извършим транспортно опаковане на апаратурата по 

подходящ начин, съобразен с вида и начина на доставката до адрес на Възложителя , 

осигуряващ защита срещу липси и увреждане. Доставената апаратура ще бъде в 

оригинална опаковка, с ненарушена цялост и върху нея ще има индивидуализираща 

информация, включваща минимум производител, произход и модел. 

6. Задължаваме се да доставим апаратурата в срок до 80 (осемдесет) дни (не 
повече от 80 (осемдесет) дни от получаване на писмената заявка от Възложителя. 

7. Задължаваме се да монтираме и въведем в експлоатация апаратурата и да 

проведем обучение на персонала в срок до 10 (десет) дни (не повече от 10 (десет) дни) 
от доставката. 

8. Заявяваме, че монтажът и въвеждането в експлоатация на апаратурата ще се 

извърши от технически лица, притежаващи съответната квалификация и опит за 

изпълнение на възложените дейности. 

9. Декларираме, че ще проведем обучение за работа с апаратурата на минимум 1 
(един) служител на възложителя. Заявяваме, че притежаваме необходимите 

квалифицирани специалисти, които да извършат обучението на лицата, посочени от 

Възложителя. 

1 О. Предлагаме гаранционен срок за обслужване на апаратурата 24 (двадесет и 
четири) месеца (не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца за обособени 
позиции 1, 2 и 5 не по-кратък от 12 (дванадесет) месеца за обособени позиции 3, 4 и 
6) считано от датата на подписване на протокола за проведено обучение на персонала за 
работа с апаратурата. 

11. Гарантираме, че през гаранционния период всички ремонти ще бъдат извършвани 

за наша сметка, в т . ч. транспортните разходи, което ще включва навременно отстраняване 

на проблеми с работоспособността на апаратурата, подмяна на дефектИ:рали части и 
други, гарантиращи безпрепятствената й употреба. При необходимост в срока на 

гаранция се задължаваме за своя сметка да извършваме допълнителни настройки на 

апаратурата. 

12. Приемаме, че гаранцията на Апаратурата включва: 

12.1. профилактика, в зависимост от предписанията на фирмата-производител; 

12. 2. отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, 
възникнали не по вина на възложителя; 

13. Задължавам се да извърша доставката за своя сметка на следния адрес - Институт 
по органична химия с Център по фитохимия - гр. София, ул . „Акад. Георги Бончев" бл. 9. 

14. Приемам плащането на доставките да се извършва с платежно нареждане по 

банковата ни сметка, в срок до 30 (тридесет) дни, след подписване на протокол за 

обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената апаратура: 

• Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС -
оригинал и 2 /два/ броя заверени копия; 

• Приемно-предавателни протоколи; 

15. Оферираната апаратура притежава минимални технически характеристики и 

технически преимущества, подробно описани в приложение към настоящото Технически 

предложение. 

За удостоверяване на това обстоятелство представяме: 

15.1. на хартиен носител: БРОШУРА С ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

(официални каталози и/или проспекти и/или брошури, и/или технически спецификации от 

производител) 

с посочване на страницата/страниците, на които е достъпна информацията за 

предлаганото оборудване, както следва: стр. №3 

2 



и/или 

15. 2. точна хипервръзка към интернет адреса на официалния сайт на 

производителя на апаратурата, от където са видни техническите характеристики 

на конкретната оферирана апаратура: .. „ „ . „ .„„„.„.„„ „ .„ . „ .. . . „ ... : · · · .. „ .. . . „.„.„. 

„ „„„„„„ „ „ „ „„ „ „„ „ „ „ с посочване на страницата/ страниците на които е достъпна 

информацията за предлаганото оборудван, както следва „.„„ . . „„ .. „ . .... 

или 

15. 3. Декларация или друг вид официален документ от производител, от който са 

видни данните на предлаганото оборудване. 

15. 4. Попълнено Приложение с технически характеристики/преимущества за 

позиция/позиции №3 

16. Запознат съм с условията на приложения проект на договор и го приемам без 

възражения . 

17. Ако бъда определен за изпълнител на обществената поръчка, преди подписване на 

договора ще представя документите , съгласно чл. 112 ЗОП, както и декларации по чл._ 42, 
ал. 2, т . 2, чл. 63 , ал . 4 и чл . 66, ал . 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
(ЗМИП). 

18. Декларирам, че срокът на валидност на техническото предложение е 60 дни след 
крайния срок на приемане на офертите . 

Гарантирам, че съм в състояние да изпълня качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявата за представяне на 

оферти и в документацията. 

Приложения: 

• Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл. 192, ал. ЗОП. 
• Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици . 

• Декларация по чл. 101, ал.11 от Закона за обществените поръчки ,-- по образец. 

• Декларация по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество-по образец . 

• Ценово предложение, попълнено по представен образец, с посочени цени на 

продуктите от позицията, за която/които подава оферта участникът. 

• Приложение към техническото предложение по образец за всяка от 

обособените позиции, за които е подадена оферта. 

Прилагаме: 

• Други документи от производител , подкрепящи техническото предложение, от 

които е видно съответствието на предложените работни хара~ис:гики и 

функционални възможности на предлаганата апаратура, както следва: . . 1 .-Ц. //U'L-U{1t4.. 
• Други относими документи. Зал · ' ///~ 

ичена информация на основание 

о 04 2020 с ув ЖЕН . чл.36а ал 3 от ЗОП 

Дата: 
7
. . г. А(име !'" Фа~:~.~J' ~:ж' ~~т, по;- J c) 

МЕДИКА.tlПАР ЕООД 
\ hловди . 

-·~:;:;1 1 
1 

1 

„ 
.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 
"ДОСТАВКА НА БЕЗМАСЛЕН ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР" 

МЕДИКАЛПАРК ЕООД 

/наименование на участника/ 

Уважаеми госпожи и господа, 

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 "ДОСТАВКА НА БЕЗМАСЛЕН ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР" 

2. За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен 

срок: 24 (двадесет и четири) месеца (не по-кратък от 1 година), считано от датата на подписване на протокола за обучение. 

Декларираме, че: 

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден , считано от датата на 

получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя . 

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, 

считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем . 

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни , считано от датата 

на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя. 

2. Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва: 

5 



М11ю1малю1 техю1чесю1 характер1tстию1 и функщюналносп1 изискани от 

възложителя 

№ Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя 

2 

Технически характеристики и функционалности, които се предлага от 

участю1ка 

Описание на вида и 

характер11сп1ките 

предлагани от 

участника и точно 

мястото където могат 

да бъдат удостоверени 

(вид документ (стр.), и 

др.) 
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Забележка 

6 
1 бр. без.маслен възду~иен коАmресор със следните характеристики: 

Капацитет - минимум 50 литра/мин 

2 Резервоар - минимум 20 литра 

3 Ниво на шум - максимум 65 децибела ( db) 

4 Максимално налягане - 10 атмосфери (1 Мра) 

5 Стартово . налягане - под 6 атмосфери (0-0.6 Мра) 

70 литра/мин 
(приложена техническа 

спецификация стр.1 и 

брошура, стр. №3 от 

каталог на 

производителя) 

38 литра (приложена 
техническа 

спецификация стр.1 и 

брошура, стр . №3 от 

каталог на 

производителя) 

52 децибела (приложена 
техническа 

спецификация стр.1 и 

брошура, стр. №3 от 

каталог на 

производителя) 

0.8 Мра (приложена 
техническа 

спецификация стр.1 и 

брошура , стр. №3 от 

каталог на 

производителя) 

0.6 Мра (приложена 
техническа 

спецификация стр.1 о 

ТАЙДЖОУ 
СПЕРАН 

МАШИНЕРИ 

КО„ ЛТД. 

SBN-
750W/38L 

6 



брошура, стр. №3 от 

каталог на 

производителя) 

220V / 50Hz (приложена 
6 техническа 

Захранване - АС 220V / SOHz специdJикация стр. I) 
750W (приложена 
техническа 

7 Мощност - максимум 1500 W 
спецификация стр.1 и 

брошура, стр. №3 от 

каталог на 

пооизводителя) 

8 материал - неръждаема стомана или подобен Неръждаема стомана 

Да (по снимка от 

приложената техн. 

9 Предпазен вентил, 2 бр. манометри. Регулатор на налягането Спецификация стр. № 1 
и брошура от каталог на 

пооизводителя стр. №3) 

Дата: 07.04.2020 г. Подпис и печат: 

Емил Ангелов 
l\/IP rho•••·---- - "........_ · 

Управител \ Заличена информация на основание 
(Длъжност на управляващия J чл.Зба, ал.3 от ЗОП--

>г; ---r- · u'1' tп~• ~И"Ка"J 1 \ 
1 

7 



OIL 
FREE& 
SLIENT 

OIL 
FREE& 
SLIENT 

SBN-
550/32L 

SBN-
750/ЗSL 

OIL 
FREE& SBN-
SLlENT 750X2/50L 

Model 

Power(KW/HP) 

Cylinder(MM/PIECE) 

Speed (RPM) 

Pressure (Bar/Psi) 

Capacity (UMIN/C.F.M) 

Tank ( UGAL) 

Noise (db) 

N.W .(KG) 

Dimension (ММ ) 

свм 

1 х 20'/1Х40'/1 х 40'HQ 

Power supply 

Packing 

Model 

Power(KW/HP) 

Cylinder(MM/PIECE) 

Speed (RPM) 

Pressure (Bar/Psi) 

Capacity (UMIN/C.F.M) 

Tank ( UGAL) 

Noise (c:Jb) 

N.W .(KG) 

Dimension (ММ ) 

свм 

1 х 20'/1Х40'/1 х 40'HQ 

Роwет supply 

Packing 

Model 

Power(KW/HP) 

Cylinder(MM/PIECE) 

Speed (RPM) 

Pressure (Bar/Psi) 

Capacity (UMIN/C.F.M) 

Tank ( UGAL) 

Noise (db) 

N.W.(KG) 

Dimension (ММ ) 

свм 

1 х 20'/1Х40'/1 х 40'HQ 

Power supply 

Packing 

Model 

Power(KW/HP) 

Cylinder(MM/PIECE) 

Speed (RPM) 

SBN-550/32L 
0.55/0.-75 

63.7Х2 

1440 

6-8 

60/2.1 

32/8.5 

52 

25 

445Х445Х600 

0. 129 

2171449/527 

220V/50Hz 

Honey Ьох 

SBN-750/ЗЭL 

0.75/1 

63 . 7Х2 

1440 

6-8 

70/2.5 

38/10.0 

52 

27 

445Х445Х680 

0.129 

217/449/527 

220V/50Hz 

Honey Ьох 

SBN-750X2/50L 

1.5/2 

63 .7Х4 

1440 

6-8 

140/5 

50/13.2 

52 

41 

740Х380Х655 

0.162 

172/358/419 

220V/50Hz 

Honeybox 

SBN-750X3ПOL 

2 . 2/З 

63 .7Х4 

1440 



Pressure (Bar/Psi) 6-8 

OIL 
Capacity (UMIN/C.F.M) 210П.5 

FREE& 
SBN- Tank ( UGAL) 70/18.5 

SLIENT 
750ХЗ/70L Noise (db) 52 

N.W.(KG) 62 

Dimension (ММ ) 900Х430Х630 

свм 0.234 

1 х 20'/1 Х40'/1 х 40'HQ 119/2471290 

Power supply 220V/50Hz 

Packing Honey Ьох 

Model SBN-1500X3ПOL 

Power(KW/HP) 4.5/6 

Cylinder(MM/PIECE) 63.7Х4 

Speed (RPM) 1440 

Pressure (Bar/Psi) 6-8 

OIL SBN-
Capacity (UMIN/C.F.M) 360/12.7 

FREE& 1500ХЗ/70 
Tank ( UGAL) 70/18.5 

SLIENT L 
Noise (db) 52 

N.W.(KG) 65 

Dimension (ММ ) 900Х430Х700 

свм 0.234 

1 х 20'/1 Х40'/1 х 40'HQ 119/247/290 

Power supply 220V/50Hz 

Packing Plywood Вох 

SPERI\~ TAIZHOU SPERAN MACHINERY СО., LTD. 
л 

f 1 J,1·1 нrт С2 iri ~"J L tнk { 1 щ~ 1/, г1 
Т.\ ! /J П SPEf<.\\ \1\(1 J!\И~У lH, IJ]. 



Модел SBN-550/32L 

Мощност(КW/НР) 0.55/0.75 

Цилиндър(ММ/РIЕСЕ) 63 .7Х2 

Скорост(RРМ) 1440 

Налягане(Ваг/Рsi) 6-8 

БЕЗМАСЛЕН 
Капацитет(UМIN/С . F . М) 60/2.1 

ВЪЗДУШЕН 
SBN- Резервоар( UGAL ) 32/8.5 

КОМПРЕСОР 
550/32L Шум(dЬ) 52 

Нетно тегло(КG) 25 

Размери(ММ ) 445Х445Х600 

свм 0.129 

1 х 20'/1 Х40'/1 х 40'HQ 2171449/527 

Ел . захранване 220V/50Hz 

Опаковка Honey Ьох 

Модел SBN-750/38L 

Мощност(КW/НР) 0.75/1 

Цилиндър(ММ/РIЕСЕ) 63.7Х2 

Скорост(RРМ) 1440 

Налягане(Ваг/Рsi) 6-8 

БЕЗМАСЛЕН 
Капацитет(UМIN/С.F . М) 70/2.5 

ВЪЗДУШЕН 
SBN- Резервоар( UGAL ) 38/10.0 

КОМПРЕСОР 
750/38L Шум(dЬ) 52 

Нетно тегло(КG) 27 

Размери(ММ ) 445Х445Х680 

свм 0.129 

1 х 20'/1 Х40'/1 х 40'HQ 2171449/527 

Ел . захранване 220V/50Hz 

Опаковка Нопеу Ьох 

Модел SBN-750X2/50L 

Мощност(КW/НР) 1.5/2 

Цилиндър(ММ/РIЕСЕ) 63 .7Х4 

Скорост(RРМ) 1440 

Налягане(Ваг/Рsi) 6-8 

БЕЗМАСЛЕН 
Капацитет(UМIN/С . F . М) 140/5 

ВЪЗДУШЕН 
SBN- Резервоар( UGAL ) 50/13.2 

КОМПРЕСОР 
750X2/50L Шум(dЬ) 52 

Нетно тегло(КG) 41 

Размери(ММ ) 740Х380Х655 

свм 0.162 

1 х 20'/1 Х40'/1 х 40'HQ 172/358/419 

Ел . захранване 220V/50Hz 

Опаковка Нопеу Ьох 

Модел SBN-750X3ПOL 

Мощност(КW/НР) 2.2/3 

Цилиндър(ММ/РIЕСЕ) 63.7Х4 

Скорост(RРМ) 1440 

Налягане(Ваг/Рsi) 6-8 

--.-..···-„-·. Капацитет(UМIN/С .F . М) 210П.5 



Dl:-'MAvJ ll:M 
SBN-

ВЪЗДУШЕН 
Резервоар( UGAL ) 70/18.5 

КОМПРЕСОР 
750ХЗПОL Шум(dЬ) 52 

Нетно тегло(КG) 62 

Размери(ММ ) 900Х4ЗОХ630 

свм 0.234 

1 х 20'/1 Х40'/1 х 40'HQ 119/247/290 

Ел . захранване 220V/50Hz 

Опаковка Honey Ьох 

Модел SBN-1500XЗПOL 

Мощност(КW/НР) 4.5/6 

Цилиндър(ММ/РIЕСЕ) 63 .7Х4 

Скорост(RРМ) 1440 

Налягане(Ваг/Рsi) 6-8 

БЕЗМАСЛЕН SBN-
Капацитет(UМIN/С . F . М) 360/12.7 

ВЪЗДУШЕН 1500ХЗПО 
Резервоар( UGAL ) 70/18.5 

КОМПРЕСОР L 
Шум(dЬ) 52 

Нетно тегло(КG) 65 

Размери(ММ ) 900Х4ЗОХ700 

свм 0.234 

1 х 20'/1 Х40'/1 х 40'HQ 119/247/290 

Ел . захранване 220V/50Hz 

Опаковка Plywood Вох 

S'PERЛA' TAIZHOU SPERAN MACHINERY СО., LTD. 
Aii 
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/'"""" SPER/\/\.'f 
\..../ 

OIL FREE & SILENT 
AIR COMPRESSOR 

.. .........; · ,... 

~
.-._.:... .-_:... „ 
_,Щ·\ 

1. &:IJll 

.s;,~/\'I ...._, 
.... 111"„,, . .-.,..„с:'" 

~ 
~- -.., '~ 

SBN·550132L SBN-750138L 

• 
р,„„ -ank о,~.-

··~· 18t о 
kW tiP L GAL M.VJPIECE 

SВN..SSO/'.:iLL о 55 075 12 85 Б.J.7Х2 

SE!N-75Gl38l 0. 7 5 1 38 10 61.7Х2 

S8N-550X~ 'SOL 11 '5 ~о 1з.2 6.3.7Х4 

S!>N-750XZ'SOL 1.5 2 50 1З.2 61.7Х4 

SEIN·1100~ПO! <.2 з 10 18.~ бЗЛ<4 

SSN· 7~Х2ПОl 1.5 2 70 18.~ б3.7Х4 

SSN·1100X2:70'- ,, з 10 18.5 6J .• X4 

SDN· 1500X2!10t 4 10 18,S 6J./X4 

100% RESPONSIBLE FOR CUSTOMER'S ORDERS 

(Е ISO 9001 RoHS 

SBN·550X2.SOL SBN-1100X2170L 

SBN-750X2'50L SBN-1500X2ПOL 

- р,..,.,.. ~,1 Dunc=>n 

С'/1 t Q „. .... 
RРМ В.r Psi Lhn.i C.FM мм 

1400 А 11~ бJ .:1 .~45Х4~5Хб; 

140С' .;.е 115 70 1~ 445Х'-'SХБВО 

1•0!' (1.е 115 1.1) 4.:: 7-.ОХ180Х655 

140:' 6-8 115 140 ~ 740ХЗ80Хб~S 

1400 6-~ 115 '2U ~ '.li 9JО:<4ЗОХ" 

1•00 .-в 115 140 5 900Х4З0Хб~-

1400 ~-е 15 .по 7.8 90UX.430X700 

14().' 6-8 15 .'61) 92 900Х•ЗОХ700 

100'k RESPONSIBLE FOR CUSTOMER'S ORDERS 

(Е ISO 9001 RoHS 

OIL FREE & SILENT 
AIR COMPRESSOR 

SBN-750X31100L SBN-1100X41150L 

- - Ta.>k Cyln1er Speed 

.1·~)1 1•1 ~ с::11 

k\,V НР GA1. Mr.tlf'teCE RPf\1 

SБN-7MXЗ/100L 2.2 3 100 .?64 63.7Хб '400 

SBN '100Х31100! 33 45 100 26.J 6).7:<6 чоо 

SБi~1·o:x~·'}.;t 
„ 1~0 Нб 6)7)(8 '400 

S6N·1500X4'20C . б • 200 ;;:з б9 ·ха '400 

,\ 

SBN-1500X41200L 

P..:is~ .Р'е ~iet (Нтw~;)1'1 

t Q „. 
..... " ваr ... umn C.F".~ мм 

6-8 .:10 ТА 1120Х441JХ7БО 

r~e .,„ JЗО 11.6. 1120XLl1X830 

f,6 .IJQ н;t" 11)X·l~).~,fJ 

&-8 4• ·i;, '>2') •е.з 1:~х:JЗ5Х9З5 



БЕЗМАСЛЕН 

ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР 

SBN-550/32L SBN-750/ЗBL 

*(Снимката е илюстративна, цвета по принцип е син) 

Мощногт Резерво<~р Цилиндър Скорост 

Модел (f.~11 ••• 11 С/1' 

kvV НР L GAL MM1PIECE RPM 

SBN-550132L 0.55 0.75 32 8.5 63 7)(2 1400 

SBN-750/381 0.75 .'11\ 10 6З.7Х2 14(]() 

SBN-550X2150L 11 1 г, 50 13.2 RЗ .7Х4 1400 

SBN 750X2/50L 1.5 2 50 132 63.7Х4 1400 

SBN-11 ООХ2 70L 2.2 3 70 18.5 63.7Х4 14(,0 

SBN-750X2ПOL 1.5 2 70 18.5 63.7Х4 1400 

SBN-11 OOX2/70L 2.2 з 70 18.5 63.7Х4 1400 

SBN-1500X2ПOL з 4 70 18.5 63.7Х4 1400 

100% RESPONSIBLE FOR CUSTOMER'S ORDERS 

(Е ISO 9001 RoHS 

SBN-550X2/50L 

SBN-750X2/50L 

SBN-1100X2ПOL 

SBN-1500X2ПOL 

Налягане Капацитет Размери 

t Q --- :11 -Bar Ps1 Umin C.F.M мм 

6-8 115 60 2.1 445Х445Х600 

R-8 115 70 25 445Х445Х6ВО 

6-8 115 120 4.2 740ХЗRОХ655 

6-8 115 140 5 740Х380Х655 

6-8 115 220 7.8 900Х4ЗОХ700 

6-8 115 140 5 900Х4ЗОХ630 

6-8 115 220 7.8 900Х4ЗОХ700 

6-8 11 5 260 9.2 900Х4ЗОХ700 

а\-\~е 
с\-\ОУ> 

~S\\-\ao .~ 
~\-\~o'Ql'Лa\.\: о'\' зо\\ . . 

це\-\'3. 6 \\5\·3 ,„ о 
3\\5\~ ц!\ -~ а, 



Образец 6 
ДО 

Институт по органична химия с Център по 

фитохимия към Българска академия на 

науките 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

наМЕДИКАЛПАРКЕООД 

участник в обществена поръчка с предмет: 

Доставка на уреди за дестилация, нагряване, подаване на компресиран въздух, 

измерване на рН и измерване в близката ИЧ област за нуждите на Институт по 

органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките", 

за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка , 

след като се запознахме с документацията за участие, изискванията на 

Възложителя и спецификата на възлаганата доставка, предлагаме да изпълним 

обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия: 

цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 700 лв. (словом 

седемстотин ) лева без ДДС, или обща стойност от 840 лв. (словом 

осемстотин и четиридесет) лева с включен ДДС. 

Ценовото ни предложение е за апарата/ите, които са описани в техническото 

ни предложение . 

Цената включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на предмета 

на договора, като, но не само: разходите за транспортиране и доставка на стоките 

до мястото за доставка, включително опаковане, разопаковане, товарене, 

разтоварване, инсталиране/монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа , 

както и разходи за отстраняване на всички технически неизправности , покрити от 

гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя . 

Предложението , направено в настоящата ценова оферта ще остане 

непроменено през целия срок на договора за обществената поръчка. 

Ценовото предложение е неразделна част офертата ни за участие в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за 

обществените поръчки. 

Дата 07.04.2020 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: Емил Ангелов/ Уп 
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