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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: РД-09-75   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 29/03/2019  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00819

Поделение: ________

Изходящ номер: ОП-Р-1 от дата 10/04/2019

Коментар на възложителя:

Възложителят удължава срокът за получаване на оферти по позиции 
3,4,5,6,7,8,9, 10 и 11, по които в първоначално обявения срок са 
получени по-малко от три оферти. Офертите по всички позиции на 
процедурата ще бъдат отворени на посочената в настоящата информация 
дата. 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:

Институт по органична химия с Център по 
фитохимия  към Българска академия на 
науките

000663668

Пощенски адрес:

ул. Акад. Георги Бончев бл.9

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:

София BG411 1113 BG

Лице за контакт: Телефон:

проф.Маргаита Попова 00359 29606111

Електронна поща: Факс:

office@orgchm.bas.bg 00359 28700225

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

http://www.orgchm.bas.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki/obsht_porachka_aparatura
_5_2019/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
43626Предмет на поръчката

„Доставка на уреди за разбъркване, нагряване, охлаждане и дестилация за 
нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към 
Българска академия на науките”, разделени в 11 позиции, както 
следва:поз. № 1 – Доставка на магнитна бъркалка с нагряване, поз. № 2 
Доставка на магнитни бъркалки с нагряване при високи температури, поз. 
№ 3 – Доставка на хладилници, поз. № 4 –Доставка на муфелна пещ, поз. № 
5 – Доставка на дестилатор за вода, поз. № 6 – Доставка на ротационни 
изпарители с възможност за изпаряване на високо кипящи разтворители в 
комплект допълнителни помпи и чилър за охлаждане, 
поз. № 7 – Доставка на универсална клатачка, поз. № 8 – Доставка 
стерилизатор/инкубатор, поз. № 9 – Доставка на дейонизатор за вода,поз. 
№ 10 – Доставка на високотемпературна муфелна пещ,поз. № 11 – Доставка 
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на дестилатор за вода с производителност 4 л/ч

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 38400000

Доп. предмети 38000000

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 15/04/2019 дд/мм/гггг Час: 17:30

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от европейските фондове и програми

Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Отваряне на офертите на 16.04.2019 г. в 10,30 ч. в сградата на 
Института по органична химия с Център по фитохимия  към Българска 
академия на науките, София, ул.Акад. Георги Бончев бл. 9, ет.3.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 10/04/2019 дд/мм/гггг
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