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BG-София:  

Решение за откриване на процедура 

 
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка 

44. Химически науки 

Решение номер РД-09-304 от дата 06.12.2018 г.  

І: Възложител 

Публичен 

I.1) Наименование и адрес  
Национален идентификационен No (ЕИК): 000663668 

BG411, Институт по органична химия с Център по фитохимия, ул. „Aкад. Г. Бончев“, 
бл. 9, деловодство (стая 206), За: проф. дхн Владимир Димитров, България 1113, 
София, Тел.: 0359 29606157, E-mail: vdim@orgchm.bas.bg, Факс: 0359 28700225 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): http://www.orgchm.bas.bg. 

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.orgchm.bas.bg/otvoreni_OP.html. 

I.2) Вид на възложителя 

Публичноправна организация 

I.3) Основна дейност 

Друг: Научна и научно-изследователска дейност 

ІI: Откриване 

Откривам процедура 

за възлагане на обществена поръчка 

 
Поръчката е в областите отбрана и сигурност: 



НЕ 

ІI.1) Вид на процедурата 

Открита процедура 

IІI: Правно основание 

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП 
 

IV: Поръчка 

IV.1) Наименование 

Доставка на комплексна научна апаратура за анализиране на природни продукти, 
получени от лечебни и ароматични растения и отпадъци от преработката им, в 7 (седем) 
обособени позиции 

IV.2) Обект на поръчката  
Доставки 
ІV.3) Описание на предмета на поръчката 

Възлагането на настоящата доставка на комплексна научна апаратура е в изпълнение на 
проект BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентноост 
„Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични 
растения за иновативни биоактивни продукти“ по ОПНОИР. В обема на обществената 
поръчка е включена различна по вид, предназначение и технически характеристики 
научна апаратура, някои от които могат да бъдат самостоятелен предмет на обществена 
поръчка, но поради систематичната си свързаност с останалите апарати се обуславя 
включването им в настоящата ОП. Въз основа на това апаратите са групирана в 
7(седем) обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация и 
документацията на обществената поръчка. Освен доставка на научната апаратура до 
мястото на доставка, предметът на поръчката включва и изпълнението на следните 
дейности: -монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на комплексната научна 
апаратура; -обучение на персонала на Възложителя за работа с комплексната научна 
апаратура; -гаранционно обслужване на комплексната научна апаратура и доставка на 
необходимите части и материали, в рамките на на гаранционния срок. Научната 
апаратура, предмет на настоящата поръчка, е предназначена за извършване на 
комплексни анализи на природни и синтетични съединения и продукти от природен 
произход, поради което е групирана в обособени позиции. Съобразно спецификата на 
своите характеристики комплексното оборудване в обособените позиции включва 
индивидуални системи (ОП 1, 5, 6 и 7) и системи, групирани по обща и допълваща се 
функционалност. В ОП 2, 3 и 4 са групирани аналогични хроматографски системи 
(течни хроматографи и газови хроматографи) с различни детектори, чиято допълваща 
се функционалност осигурява на високо научно ниво и в цялост извършването на 
сравнителен метаболитен анализ, химично профилиране на смеси от природни 
продукти, разделяне, качествено и количествено определяна на природни и синтетични 
съединения. 



ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на 
околната среда 

НЕ 

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от ервопейските фондове и програми 

ДА 

Идентификация на проекта 

Настоящата процедура се организира в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.002-
0012 за създаване на Център за компетентноост „Устойчиво оползотворяване на био-
ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни 
продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни 
фондове. 

IV.6) Разделяне на обособени позиции 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

ДА 

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката 
Стойност, без да се включва ДДС: 3294006 BGN 
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури 

НЕ 

V: Мотиви 

V.1) Мотиви за избора на процедура 

Мотивът за избора на вида на процедурата - открита процедура - се обосновава от 
факта, че естеството на услугата позволява достатъчно точно да се установят 
техническите спецификации, финансовата рамка и прогнозната стойност на поръчката, 
от една страна и от друга – чрез избор на откритата процедура се осигурява най-високо 
ниво на публичност, прозрачност и свободна конкуренция на всички заинтересовани 
икономически оператори. 

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е  
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -- 
 

VI: Одобрявам 

обявлението за оповестяване откриването на процедура 



документацията 

VII: Допълнителна информация 

VII.1) Допълнителна информация 

На основание чл.8, ал.1 от ЗОП Възложителят – Директор на ИОХЦФ има сключено 
Споразумение от 19.11.2018 г. за съвместно възлагане на обществената поръчка с 
Директора на Агробиоинститут при ССА (в качеството им на партньори по цитирания 
проект). Съгласно споразумението, Договори за изпълнение с избраните изпълнители 
по ОП 1, 3, 4(без арататурата по т.V от Техн.Специф.), 5, 6 и 7 ще сключи директорът 
на ИОХЦФ, а договори за изпълнение за ОП 2 и ОП 4 (за апаратурата по т.V от Технич. 
Специф.) ще сключи директорът на Агробиоинститут при ССА. Изискванията към 
участниците са описани в Обявлението за оповестяване откриването на процедурата, в 
документацията и приложенията към нея, в т.ч в Техническата спецификация. Достъп 
до документацията е осигурен в Профила на купувача, на електронната страница на 
ИОХЦФ (упълномощен възложител), на адрес: 
www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki/obsht_porachka_aparatura_1_2018/ 

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване  

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, 
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

VII.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби 

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от 
изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на 
процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или 
допълнителна информация. 

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение 

06.12.2018 г.  

VIII: Възложител 

VIII.1) Трите имена 

Проф.дхн Светлана Димитрова Симова 

VIII.2) Длъжност 

Директор на ИОХЦФ към БАН 



 


