
Обществена поръчка с предмет: 

„ДОСТАВКА НА РАЗТВОРИТЕЛИ И ХИМИКАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО 

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ КЪМ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА 

НАУКИТЕ” 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

С настоящата обществена поръчка се цели сключване на договор/договори с 

изпълнител/и за осъществяване на периодични доставки на разтворители и химикали за 

нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН. 

Поръчката е разделена на 3 обособени позиции и включва общо 126 

номенклатурни единици/продукти, от които в 1-ва обособена позиция – 34 бр. продукти; 

във 2-ра обособена позиция – 33 бр. продукти и в 3-та обособена позиция – 59 бр. 

продукти. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ: 

1. Всички продукти трябва да бъдат придружени със сертификат, издаден от 

фирмата - производител, в който да има посочени: дата на производство и/или срок на 

годност. При липса на посочен срок на годност, фирмата–изпълнител, която ще извърши 

доставката, се задължава да изиска документ от фирмата - производител, с който да 

докаже годността за употреба на доставения продукт. 

2. Доставените химични вещества трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена 

цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с 

оригинални етикети на фирмата - производител. 

3. Срокът на годност на всички разтворители/химикали към датата на всяка 

доставка следва да бъде не по–малък от 70 (седемдесет) на сто от обявения от 

производителя. 

4. При доставка на опасни химични вещества и препарати, изпълнителят трябва да 

предостави съответните Информационни листове за безопасност, преведени на български 

език и съдържащи информация съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, 

опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (Обн. ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 

г.). 

5. Разтворители/химикали, за които изрично в техническите изисквания на 

възложителя е посочена степен на чистота, трябва да бъдат оферирани с идентична или 

еквивалентна на посочената. За всички останали разтворители/химикали изискваната 

степен на чистота е в съответствие с ACS или ISO спецификациите. За продуктите, за 

които няма публикувани ACS или ISO спецификации, се оферират продукти, за които 

производителят е гарантирал, че са приложими за аналитични цели (химически чисти). 

6. Предлаганите от участника разфасовки трябва да са съобразени с техническото 

задание 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 количество на дадения продукт по спецификацията се запази. 

7. Участникът следва да представи всички необходими документи, доказващи 

произход на доставяните разтворители/ химикали, документи/декларации за съответствие 

и за качество и др. 

Важно! Посочените количества от всеки от продуктите в трите обособени позиции 

са прогнозни и зависят от потребностите и финансовата обезпеченост на възложителя. 

Възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение на 

обществената поръчка се определя от обема на конкретните заявки на възложителя. 

Неразделна част от настоящите общи изисквания са 3 бр. таблици в Excel 

формат - технически спецификации, в които се съдържа пълно описание на техническите 

характеристики, наименованието, вида и количествата на съответните продукти, 

включени в трите обособени позиции. 


