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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата: [   ] 

  

 
Възложител: [Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на 

науките] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00819  ] 

Адрес: [гр. София, ул. Акад. Георги Бончев бл. 9, деловодство (стая 206)] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [проф. Ваня Куртева] 

Телефон: [029606156] 

E-mail: [vkurteva@orgchm.bas.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[X] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: [„Доставка на разтворители и общи химикали за нуждите на Института 

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

  

Кратко описание: [Чрез събирането на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП се цели сключване на 

договор с изпълнител/и за осъществяване на периодични доставки на разтворители и общи 

химикали за нуждите на Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. 

Поръчката е разделена на 2 позиции, съгл. техническата спецификация, както следва: поз. № 1 – 

Доставка на разтворители, съдържаща 45 продукта,  поз. № 2 – Доставка на общи химикали, 

съдържаща 54 продукта] 

  

Място на извършване: [Институт по органична химия с Център по фитохимия – гр. София, ул. 

Акад.Георги Бончев, бл. 9] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 49000 ] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не 

 

Номер на обособената позиция: [  1 ] 
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Наименование: [Доставка на разтворители, съдържаща 45 продукта] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [44500  ] 

Номер на обособената позиция: [  2 ] 

  

Наименование: [Доставка на общи химикали, съдържаща 54 продукта] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 4500 ] 

 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на настоящата обществена поръчка може да подаде 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както 

и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки или услуги, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено и което отговаря на условията и 

изскванията, посочени от възложителя.  

Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта. 

Не могат да бъдат самостоятелни участници свързани лица по смисъла на дефиницията, посочена 

в § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.  

Всеки участник има право да представи само една оферта.  

Участниците могат да подават оферта само за една от позициите или и за двете позиции, като 

задължително подадената оферта трябва да включва комплексно предложение за всички продукти 

от съответната позиция.  

 

Изисквания за личното състояние: [За участниците да не са налице обстотятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т.1-5 и т. 7 от ЗОП. При участие в настоящата обществена поръчка участниците подават 

декларации по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т. 7 от 

ЗОП, както следва: декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и т. 7 от ЗОП 

се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от 

повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от 

лицето, което може самостоятелно да го представлява.] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Възложителят няма изисквания 

за доказване правоспособност за упражняване на професионална дейност.] 

  

Икономическо и финансово състояние: [Възложителят няма изисквания за доказване на 

икономическо и финансово състояние.] 

  

Технически и професионални способности: [Участникът трябва да  притежава Сертификат за 

качество по ISO 9001 или еквивалент за производство/търговия/дистрибуция на оферираните 

химикали/разтворители. Сертификатът да е валиден към датата на подаване на офертата.] 

  

 

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
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защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[X] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [03.07.2018 г.]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [60 дни след изтичане срока на получаване на офертите]                   

 Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [04.07.2018 г., 11:00 часа] 

  

Място на отваряне на офертите: [сградата на Институт по органична химия с Център по 

фитохимия  към Българска академия на науките, гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 9, ет. 3.] 

  

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [X] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

 

Друга информация (когато е приложимо): [……] 

Изисквания за изпълнение на поръчката: 

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. 

Всички продукти да бъдат придружени със сертификат, издаден от фирмата - производител, в 

който да има посочени: дата на производство, срок на годност, данни за анализ на продукта 

/чистота на продукта и начин на определянето ѝ/. При липса на някои от данните, фирмата – 

изпълнител, която ще извърши доставката, се задължава да изиска документ от фирмата - 

производител, с който да докаже липсващите в сертификата данни. 

Срок на доставка и условия – 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 
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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. 

Доставката и товаро-разтоварната дейност се извършва от фирмата доставчик/изпълнител на 

поръчката, като разходите са за негова сметка. 

Условия на плащане: Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на 

изпълнителя в срок до 10 (десет) 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. 

 

Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка(плик) лично от 

представляващия участника или от упълномощен от него представител 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. 3.  

Върху опаковката/плика участникът посочва предмета на обществената поръчка и на обособената 

позиция/обособените позиции; наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес.  

Не се приемат и се връщат оферти, които са подадени след изтичане на крайния срок за 

получаване (с изключение на случаите и по реда, предвиден в чл. 48, ал. 4 от ППЗОП) и/или са 

представени в незапечатана опаковка/плик или в опаковка/плик с нарушена цялост. 

Опаковката/плик следва да съдържа следните документи: 

1. Оферта-техническо предложение – Образец 1; 

2. Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 5 и ал. 6 от ППЗОП – 

образец № 2а и 2б; 

3. Ценово предложение – Образец 3; 

4. Копие на Сертификат за качество по ISO 9001 или еквивалент за производство/дистрибуция на 

оферираните химикали/разтворители; 

5. Други относими документи. 

 
При извършване на действията по отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения 

могат да присъстват представители на участниците, съгласно чл. 97, ал. 3, предл. второ от ППЗОП.  

 

 

 

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [22.06.2018 г.] 

 

 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [Светлана Симова, проф. дхн] 

Длъжност: [Директор на Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска 

академия на науките] 

 


