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Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

Раздел ІІ: Предмет

I.1) Наименование и адреси
Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН
000663668
ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 9
София
1113
България
Лице за контакт: проф. дхн Владимир Димитров
Телефон: +359 29606-157
Електронна поща: office@orgchm.bas.bg
Факс: +359 28700-225
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.orgchm.bas.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki
/obsht_porachka_aparatura_2_2019/

I.1) Наименование и адреси
Агробиоинститут при Селскостопанска академия
130455211
бул. „Драган Цанков“ № 8
София
1164
България
Лице за контакт: проф. дхн Владимир Димитров
Телефон: +359 29606-157
Електронна поща: office@orgchm.bas.bg
Факс: +359 28700-225
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.orgchm.bas.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki
/obsht_porachka_aparatura_2_2019/

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане

I.4) Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5) Основна дейност
Друга дейност: научна и научноизследователска дейност

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) 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

II.1.2) Основен CPV код
38000000

II.1.3) Вид на поръчка
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Доставки

II.1.4) Кратко описание:
Обществената поръчка е за доставка на комплексна научна апаратура за анализиране на природни
продукти, получени от лечебни и ароматични растения и отпадъци от преработката им, в 7 обособени
позиции в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на ЦК „Устойчиво
оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни
продукти“ по ОПНОИР 2014—2020 г.
Характеристиките и изискванията към комплексната научна апаратура по обособ. позиции са подробно
описани в техническата спецификация и документацията.
Предметът на поръчката включва изпълнението на:
— доставка,
— монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на научната апаратура,
— обучение на персонала на възложителя за работа с научната апаратура,
— гаранционно обслужване в рамките на гаранционния срок.
За ОП № 1, 3, 4 (без апаратурата по т. V от техн. специф.), 5, 6 и 7 се скл. договор/и за доставка с
ИОХЦФ, а за ОП № 2 и за апаратурата по т. V на ОП № 4 — с Агробиоинститут при ССА.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на аналитична система, състояща се от ултрависокоефективен течен хроматограф с детектор
масспектрометър с висока разделителна способност
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
38000000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
БЪЛГАРИЯ, гр. София 1113, ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 9, сградата на ИОХЦФ

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Доставката включва 7 технологично обвързани подсистеми (високоефективен течнохроматограф за
работа при високо налягане; квадруполен масфилтър и масанализатор с висока разделителна
способност; TLC-MS интерфейс за елуиране на вещества от TLC/HPTLC плаки; специализиран азотен
генератор за LC/MS приложение; софтуерен продукт за хроматография и масспектрометрия; компютърна
система за управление на цитираните апарати; UPS система за непрекъсваемо токозахранване и
консумативи към тях), подробно описани в техническата спецификация.
Предметът включва извършване на доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на
оборудването, както и обучение на минимум 5 (пет) лица, посочени от възложителя, при спазване
изискванията на възложителя, както и осигуряване на гаранционно обслужване на апаратурата в рамките
на гаранционния срок.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Технически преимущества — П3 / Тежест: 60 % (0.60)
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок — П2 / Тежест: 10 % (0.10)
Цена - Тежест: 30 % (0.30)

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския
съюз: да
Идентификация на проекта:
Проект BG05M2OP001-1.002-0012 Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и
ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по ОПНОИР 2014-2020

II.2.14) Допълнителна информация
Процедурата е прекратена с решение № РД-09-40/26.2.2019 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП
във връзка със становище на АОП за проведен мониторинг на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП във
връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на течнохроматографски системи за сравнителен метаболитен анализ
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
38000000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
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Основно място на изпълнение:
БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Драган Цанков“ 8, IV етаж, Агробиоинститут

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Обособената позиция включва доставка на високоефективен течен хроматограф с детектор
масспектрометър; високоефективен течен хроматограф с детектор за определяне на частици и детектор
с диодна матрица; специализиран азотен генератор и компресор; UPS система за непрекъсваемо
токозахранване.
Пълно описание на характеристиките и изискванията се съдържат в техническата спецификация и
документацията.
Предметът на поръчката включва извършване на доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация
на оборудването, обучение за работа на минимум 5 (пет) лица, при спазване изискванията на
възложителя, както и осигуряване на гаранционно обслужване на доставената апаратура в рамките на
гарнционния срок.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Технически преимущества — П3 / Тежест: 60 % (0.60)
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок — П2 / Тежест: 10 % (0.10)
Цена - Тежест: 30 % (0.30)

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския
съюз: да
Идентификация на проекта:
Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на ЦК Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и
отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти, ОПНОИР 2014-2020 г.

II.2.14) Допълнителна информация
Процедурата е прекратена с решение № РД-09-40/26.2.2019 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП
във връзка със становище на АОП за проведен мониторинг на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП във
връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

II.2) Описание
II.2.1) Наименование:

Доставка на течнохроматографски системи за химично профилиране на смеси от природни продукти,
разделяне, качествено и количествено определяна на природни и синтетични съединения
Обособена позиция №: 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
38000000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:
гр. София 1113, ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 9, сградата на ИОХЦФ, а за апарат. по т.т. IV — гр. Пловдив
4000, бул. „Руски“ № 139, ИОХЦФ — БАН, лаборатория „Биологично активни вещества“ — Пловдив

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Обособената позиция включва доставка на:
— високоефективен течен хроматограф с тройноквадруполен масдетектор,
— високоефективен течен хроматограф с 3D детектор с диодна матрица,
— високоефективен течен хроматограф с 3D детектор с диодна матрица, флуоресцентен детектор,
рефрактометричен детектор и фракционен колектор,
— високоефективен течен хроматограф с рефрактометричен детектор и UV детектор,
— високоефективен течен хроматограф с детектор за определяне на частици и 3D детектор с диодна
матрица.
Характеристиките и изискванията са описани в техническата спецификация и документацията.
Предметът на поръчката включва извършване на доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация
на оборудването, обучение за работа на минимум 5 (пет) лица, при спазване изискванията на
възложителя, както и осигуряване на гаранционно обслужване на доставената апаратура в рамките на
гаранционния срок.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Технически преимущества — П3 / Тежест: 60 % (0.60)
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок — П2 / Тежест: 10 % (0.10)
Цена - Тежест: 30 % (0.30)

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския
съюз: да
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Идентификация на проекта:
Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на ЦК Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и
отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти, ОПНОИР 2014-2020 г.

II.2.14) Допълнителна информация
Процедурата е прекратена с решение № РД-09-40/26.2.2019 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП
във връзка със становище на АОП за проведен мониторинг на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП във
връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на газхроматографски системи за химично профилиране на смеси от природни продукти,
разделяне, качествено и количествено определяна на природни и синтетични съединения
Обособена позиция №: 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
38000000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
гр. София 1113, ул. „Aкад. Г. Бончев“, бл. 9, сградата на ИОХЦФ, а за апаратура по т.V — гр. София, бул.
„Драган Цанков“ 8, IV етаж, Агробиоинститут

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Обос.позиция включва доставка на:
I. Газов хроматограф с тандем квадруполен масдетектор.
II. Газов хроматограф с единично квадруполен масдетектор.
III. Газов хроматограф с пламъчнойонизационен детектор, автоматичен инжектор и хедспейс.
IV. Мултидименсионален газов хроматограф с 2 пламъчнойонизационни детектора.
V. Газов хроматограф с пламъчнойонизационен детектор и автоматичен инжектор.
Характеристиките и изискванията са описани в техническата спецификация и документацията.
Предметът на поръчката включва и монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на оборудването, както
и обучение за работа на минимум 5 (пет) лица, при спазване изискванията на възложителя, както и
осигуряване на гаранционно обслужване на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Технически преимущества — П3 / Тежест: 60 % (0.60)
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок — П2 / Тежест: 10 % (0.10)
Цена - Тежест: 30 % (0.30)

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския
съюз: да
Идентификация на проекта:
Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на ЦК Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и
отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти, ОПНОИР 2014-2020 г.

II.2.14) Допълнителна информация
Процедурата е прекратена с решение № РД-09-40/26.2.2019 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП
във връзка със становище на АОП за проведен мониторинг на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП във
връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на FTIR инфрачервен спектрометър
Обособена позиция №: 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
38000000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
гр. София 1113, ул. „Aкад. Г. Бончев“, Бл. 9, сградата на ИОХЦФ

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Обособената позиция включва доставка на FTIR инфрачервен спектрометър — 1 брой, ведно със
софтуерен пакет и компютърна система за управление на апарата.
Характеристиките и изискванията са детайлно разписани в техническата спецификация и
документацията.
Предметът на поръчката включва извършване на доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация
на оборудването, обучение за работа на минимум 5 (пет) лица, посочени от възложителя, при спазване
изискванията на възложителя, както и осигуряване на гаранционно обслужване на апаратурата в рамките
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на гарниционния срок.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок — П2 / Тежест: 15 % (0.15)
Цена - Тежест: 85 % (0.85)

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския
съюз: да
Идентификация на проекта:
Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на ЦК Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и
отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти, ОПНОИР 2014-2020 г.

II.2.14) Допълнителна информация
Процедурата е прекратена с Решение № РД-09-40/26.2.2019 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП
във връзка със становище на АОП за проведен мониторинг на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП във
връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на апаратура за определяне на вода в диапазона от 0,01 % до 100 % по метода на Карл Фишер
Обособена позиция №: 6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
38000000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
гр. София 1113, ул. „Aкад. Г. Бончев“, Бл. 9, сградата на ИОХЦФ

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Обособената позиция включва доставка на автоматичен Карл Фишер титратор за определяне на вода от
0,01 % до 100 % и на автоматичен кулометър с пещ за количествено определяне на вода по Карл Фишер,
чиито характеристики и изисквания са детайлно описани в техническата спецификация и
документацията.
Предметът на поръчката включва извършване на доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация
на оборудването, обучение за работа на минимум 5 (пет) лица, посочени от възложителя, при спазване
изискванията на възложителя, както и осигуряване на гаранционно обслужване на апаратурата в рамките
на гаранционния срок.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок — П2 / Тежест: 15 % (0.15)
Цена - Тежест: 85 % (0.85)

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския
съюз: да
Идентификация на проекта:
Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на ЦК Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и
отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти, ОПНОИР 2014-2020 г.

II.2.14) Допълнителна информация
Процедурата е прекратена с решение № РД-09-40/26.02.2019 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП
във връзка със становище на АОП за проведен мониторинг на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП във
връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на апаратура за определяне на окислителна стабилност на натурални масла и мазнини
Обособена позиция №: 7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
38000000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
гр. София 1113, ул. „Aкад. Г. Бончев“, Бл. 9, сградата на ИОХЦФ

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Обособената позиция включва доставка на апарат за определяне на окислителна стабилност на масла и
мазнини и набор от консумативи за работа на апаратурата.
Характеристиките и изискванията са подробно описани в техническата спецификация и документацията.
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Раздел V: Възлагане на поръчката

Предметът на поръчката включва извършване на доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация
на оборудването, обучение за работа на минимум 5 (пет) лица, посочени от възложителя, при спазване
изискванията на възложителя, както и осигуряване на гаранционно обслужване на апаратурата в рамките
на гаранционния срок.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок — П2 / Тежест: 15 % (0.15)
Цена - Тежест: 85 % (0.85)

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския
съюз: да
Идентификация на проекта:
Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на ЦК Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и
отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти, ОПНОИР 2014-2020 г.

II.2.14) Допълнителна информация
Процедурата е прекратена с решение № РД-09-40/26.2.2019 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП
във връзка със становище на АОП за проведен мониторинг на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП във
връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 015-030600

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Обособена позиция №: 1

Наименование:
Доставка на аналитична система, състояща се от ултрависокоефективен течен хроматограф с детектор
масспектрометър с висока разделителна способност

Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Обособена позиция №: 2

Наименование:
Доставка на течнохроматографски системи за сравнителен метаболитен анализ

Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Обособена позиция №: 3

Наименование:
Доставка на течнохроматографски системи за химично профилиране на смеси от природни продукти,
разделяне, качествено и количествено определяна на природни и синтетични съединения

Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)
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Раздел V: Възлагане на поръчката

Раздел VІ: Допълнителна информация

Обособена позиция №: 4

Наименование:
Доставка на газхроматографски системи за химично профилиране на смеси от природни продукти,
разделяне, качествено и количествено определяна на природни и синтетични съединения

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Обособена позиция №: 5

Наименование:
Доставка на FTIR инфрачервен спектрометър

Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Обособена позиция №: 6

Наименование:
Доставка на апаратура за определяне на вода в диапазона от 0,01 % до 100 % по метода на Карл Фишер

Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Обособена позиция №: 7

Наименование:
Доставка на апаратура за определяне на окислителна стабилност на натурални масла и мазнини

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

VI.3) Допълнителна информация:
Процедурата е прекратена с решение № РД-09-40/26.2.2019 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП
във връзка със становище на АОП за проведен мониторинг на основание чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП във
връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/03/2019
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