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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕШЕНИЕ
Nо.РД-09-112/23.05.2019.г.
На основание чл.

106,

ал.

6

от ЗОП и резултати, отразени в Доклад на комисия,

назначена със Заповед № РД.-09-84/12.04.2019 г. на Директора на Института по органична
химия с Център по фитохимия към Българска академия на нау!}ите, изменена със Заповед

№ РД-09-105/15.05.2019 г. на Директора на Института по органична химия с Център по
фи:rохимия към Българска академия на науките за провеждане на открита процедура с
предмет:

"Доставка

на

комплексна

апаратура

за

синтетични

модификации

на

екстракти от природни съединения и техни аналози и последващо лиофилизиране",

открИт,а с Решение РД-09-39 от дата

26.02.2019

г„

ID

в електронната страница на АОП №

на поръчката в АОП

897273

ОБЯВЯВАМ:

I.

КЛАСИРАНИЯ участник по обявената обществена поръчка:

1 място

„Алтерлаб" ООД-100 т.

П. ОТСТРАНЕНИ участници НЯМА
ОПРЕДЕЛЯМ:

„Алтерлаб" ООД за изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка на
комплексна апаратура за синтетични модификации на екстракти от природни съединения и
техни аналози и последващо лиофилизиране".

На основание чл.

196,

ал.

1,

т.

1

от ЗОП във връзка с чл.

настоящото решение може да се обжалва в
Настоящото решение,

1О-дневен

протоколите

197,

ал.

1,

т.

7

от ЗОП,

срок от получаването му.

от работата на Комисията и Докладът на

комисията да се публикуват в профила на купувача към електронната преписка на
поръчката.

Настоящото решение да се изпрати в един и същи ден и при условията и в срока по
чл.

43,

ал.

купувача,

1

от ЗОП до участниците в процедурата и да се публикува в профила на
на

страницата

на

Възложителя,

на

ел.

адрес:

http://www.orgchrn.bas.bg/obshtestveni_porachki/obsht_porachka_aparatura_3_2019/
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Заличени данни
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финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен

растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

