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ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

Деловодна информация 

Партида на възложителя: 00819 
Поделение: ___ _ 
Изходящ номер: 315 от дата 13/04/2016 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (верс11Я 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

e·mail: rop@aop.bg , е-гор@аор.Ьg 
интернет адрес: http://www.aop.Ьg 

Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска 

академия на науките 

Адрес 

ул. Акад. Георги Бончев бл.9 

Град Пощенски код 1 Страна 
София 1113 България 

Място/места за контакт Телефон 

София 00359 29606187 

Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
проф.Владимир Димитров 

E-mail Факс 

vdim@orgchm.bas.bg 00359 28700225 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

Адрес на възложителя: 

http://www . orgchm.bas.bg 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): 
http://www.orgchm.bas . bg/dokumenti bg . html 

РАЗДЕЛП 

Обект на поръчката 

О Строителство 18JДоставки 0Услvrи 

Кратко описание 
„Доставка на химикали и разтворители за нуждите на Институт по 

органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на 

науките" 

Общ теl!мивологвчев 1.!еч11ик {CPV) 

Оси. код Доп. код (когато е приложимо) 

Оси. предмет 33696500 

Доп. предмети 24000000 
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Парт1uа 00819 

РАЗДЕЛ 111 
Количество или обем (Когато е орвложи~10) 

Прогнозна стойност 

(в цифри): 65605 Baлvra: BGN 

Място на извършване 

София 

Изисквания за изпълнение на поръчката 

ПУIЫИЧНА ПОКАНА (версw. 4) 

кoдNUTS: 

BG411 

Чрез предстоящата процедура се цели сключване на договор с 

изпълнител/и за осъществяване на периодични доставки на химикали и 

разтворители за нуждите на Институт по органична химия с Център по 

фитохимия към БАН . Поръчката е разделена на 3 позиции, 
съгл.техническата спецификация, както следва: поз. № 1 - Химикали и 

разтворители със специфични свойства и чистота, съдържаща 153 
продукта, поз. № 2 - Химика.пи и разтворители със специфични 

свойства и чистота, съдържаща 67 продукта , поз.№ 3 - Химикали и 

разтворители със специфични свойства и чистота, съдържаща 61 
продукта. Участниците могат да подават оферта за една или повече 

позиции, като задължително подадената оферта трябва да включва 

комплексно предложение за всички продукти от съответната позиция. 

Срок на доставка - Доставките следва да се извършват след 

получаване на писмена заявка /факс и/или електронна поща/ не по

късно от три седмици, считано от получаване на заявката на 

Възложителя . При необходимост от спешна доставка на малки 

количества и изпратена писмена заявка /факс и/или електронна поща/ 

от Възложителя, в която да се упоменава спешна нужда от доставка), 

срокът за доставка не може да бъде по-дълъг от 5 работни дни . 

доставките следва да се извършват само за продукти и в 

количествата, посочени в съответната заявка. Място за изпълнение на 

поръчката - Институт по органична химия с Център по фитохимия -гр. 

София, ул . Акад . Георги Бончев бл . 9. Доставката и товаро

разтоварната дейност се извършва от фирмата доставчик като 

разходите са за негова сметка.Условия на плащане: Плащането се 

извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

срок до 30 (тридесет) дни, след извършена доставка и след 

представяне на следните документи:- Доставна фактура, съставена 

съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС - оригинал и 2 /два/ броя 
заверени копия;- Приемателно - предавателни протоколи; - Писмени 

заявки. 

Участниците трябва да отговарят на следните изисквания:l. В случай, 

че участникът е производител, респ. дистрибутор трябва да притежава 

Сертификат за качество по ISO 9001 или еквивалент за производсткво/ 
дистрибуция на оферираните химикали. Сертификатът да е валиден към 

датата на подаване на офертата . 2 . В случай, че участникът е 

дистрибутор следва да представи оторизационно писмо или друг 

еквивалентен документ/договор, декларация и др./, от който е видно, 
че представлява производителя, чиито продукти предлага . 

3 . Участникът следва да представи всички необходими документи 
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Па~mща 00819 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (верс"" 4) 

доказващи произход на доставяните химикали и консумативи, 

документи/декларации за съответствие и за качество и 

др . 4 . Участникът трябва да представи декларация, съдържаща 

информация относно мястото и условията за съхранение на оферираните 

продукти на територията на България - свободен текст.5 . Участникът 

следва да притежава опит в изпълнението на дейностите по поръчката, 

като трябва да има изпълнени през последните три години, считано 

към дата, определена като краен срок за подаване на офертите най

малко 3 (три} доставки, сходни с предмета на поръчката - доставка 

на химикали и/или лабораторни консумативи . Това обстоятелство се 

доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на 

изпълнените от участника доставки, през последните три години, с 

предмет, сходен с предмета на поръчката. 6 . Предлаганите от 
участника разфасовки трябва да са съобразени с посочените в 

техническата спецификация на възложителя. В случай на предложение 

от страна на участника, което се отличава от посоченото в 

техническата спецификация като обем на разфасовката, е необходимо 

оферираните брой опаковки да бъдат по-малки и кратни на зададените 

от възложителя, като общото количеството на дадения продукт по 

спецификацията се запази . 

Критерий за възлагане 

~най-ниска цена 

Показатели за оценка на офертите 

Срок за получаване на офертите 

Дата: 26/04/2016 дд/мм/rrrr 

Европейско ф11нансиране 

Допълнителна информация 

О икономически най-изгодна оферта 

Час: l 7:00 

Да О Не~ 

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на 

посочения интернет адрес или друго: 

Достъп до документацията към публичната покана, съдържаща подробно 

описание на изискванията към предмета на поръчката и участниците, 

указания по подготовка на офертата и необходимите образци е 

предоставен от възложителя на 

aдpec:www.orgchm.bas . bg/dokumenti_bg.html- раздел "Профил на 

купувача". Отваряне на офертите на 27.04.2016 г .- 10,00 ч. в 

сградата на Институт по органична химия с Център по фитохимия към 

Българска академия на науките София, ул.Акад. Георги Бончев бл. 9, 
ст.204 
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или 

от упълномощен от него представител лично или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Институт по 

органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на 

науките ,ул . Акад . Георги Бончев, бл. 9, ет.З Върху плика 

участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност 

факс. Върху плика се изписва предмета на процедурата . 

На отварянето на офертите може да присъстват участниците, техни 

упълномощени представители, представители на средствата за масово 

осведомяване, както и други лица, които се съобразяват с 

изискванията за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

УНП. caale20c-c3a3-4c8a·8893·6fl9dl>Ш2a9 



Партида: 00819 

РАЗДЕЛIV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 

Дата: 26/04/2016 дд/мм/гггг 

УНП саа 1 e2~-c3aJ-4c8a-8893-6ff9db6e62a9 
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