ДО
Лаборбио ООД
адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Никола Славков №41, ет.2, ап. 24.
ПОКАНА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 192,
ал. 1, т. 1 ЗОП с предмет: Доставка на 1 бр. муфелна пещ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Директорът на Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН,
като възложител по реда на ЗОП, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 ЗОП Ви кани да
подадете оферта за изпълнение на поръчка с предмет Доставка на 1 бр. муфелна
пещ”, при следните условия:
1. Мотиви за избор на реда за възлагане на обществената поръчка
На 20.03.2020 г. Директорът на Института по органична химия с Център
по фитохимия – БАН, като възложител по реда на ЗОП, е публикувал информация
за обявяване на поръчка на стойност 10050.00 лв. по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:
„Доставка на уреди за дестилация, нагряване, подаване на компресиран въздух,
измерване на pH и измерване в близката ИЧ област за нуждите на Институт по
органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките” с
шест обособени позиции, както следва:
поз. № 1 – Доставка на настолен дестилатор без вграден резервоар, окомплектован
със система и филтри за предварително пречистване на водата; 1900 лв. без ДДС
поз. № 2 – Доставка на стенен дестилатор; 2400 лв. без ДДС
поз. № 3 – Доставка на безмаслен въздушен компресор; 750 лв. без ДДС
поз. № 4 – Доставка на pH метър; 650 лв. без ДДС
поз. № 5 – Доставка на муфелна пещ; 1300 лв. без ДДС
поз. № 6 – Доставка на портативен НИР сензор; 3050 лв. без ДДС
В първоначално обявения и допълнително предоставения срок за събиране
на оферти са постъпили оферти по позиции 1, 2, 3 и 4. Сключени са договори за
доставка на апаратурите, посочени в първите четири позиции.
За възложителя възниква необходимост от прилагане на правната
възможност, предоставена в чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изпращане на покана до
определени лица. С обявяването на настоящата процедура са налице
предпоставките на чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП и Възложителят не променя
първоначално обявените условия на поръчката.

2. Общи условия за изпълнение на поръчката
2.1.Предметът на поръчката включва
1. доставка на апаратурата до мястото на доставка;
2. монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура;
3. обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената апаратура;
4. гаранционно обслужване на доставената апаратура и доставка на необходимите
части и материали, в рамките на гаранционния срок.
Гаранционният срок на апаратурата следва да бъде не по-кратък от 1 (една) година,
считано от датата на подписване на протокола за проведено обучение на персонала
за работа с апаратурата. Срокът за реакция при възникване на повреда в
оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата
на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя. Срокът
за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да
бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от
изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.
Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде подълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от
изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.
2.2.Място за изпълнение на поръчката по всички обособени позиции
Институт по органична химия с Център по фитохимия – гр. София, ул. „Акад.
Георги Бончев” бл. 9. Доставката и товаро-разтоварната дейност се извършва от
Изпълнителя като разходите са за негова сметка.
2.3.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.
2.4.Срок на валидност на офертата -60 дни след изтичане срока на получаване на
офертите.
2.5.Срок на изпълнение на поръчката
Срок за доставка на апаратурата - не повече от 80 (осемдесет) дни от
получаване на писмената заявка от Възложителя.
Срок за монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация и обучения на
персонала - не повече от 10 (десет) дни от доставката.
2.6.Прогнозна стойност – 1300 лева без ДДС.
Важно: Ценово предложение на поканения участник не трябва да
надвишава прогнозна стойност на поръчката.

3. Изисквания при подаване на офертата, място и срок.
Поканеният участник трябва да подаде оферта до 15:30 ч. на 17.06.2020 г. в
ИОХЦФ-БАН.
Отваряне на офертите – 11:00 ч. на 18.06.2020 г.
Офертата се представя в непрозрачен, запечатан плик, в който се съдържат
следните документи:

 Оферта-техническо предложение – по образец.
 Декларации по чл. 54, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 192, ал. 3 ЗОП – по
образци.
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици–
по образец.
 Ценово предложение – по образец
Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят
изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, както и
декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2 , чл. 63, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари (ЗМИП).

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Към поръчка с предмет:
Доставка на 1 бр. муфелна пещ
Минимални изисквания
Размер на нагревателната камера – минимум 120x200x80 mm
Обем – минимум 2 литра
максимална температура на нагряване – минимум 1000ºС
Захранване – AC 220V / 50Hz
Мощност – максимум 3000 W

