
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторна стъклария за 

нуждите на ИОХЦФ-БАН” 

 

1. Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки, 

осъществявани чрез покупка на различни видове лабораторна стъклария. В предмета са 

включени 190 вида/артикула лабораторна стъклария, които възложителя е предвидил, че 

ще са необходими за изпълнение на изследванията. Конкретното количество от всеки от 

посочените артикули е в зависимост от нуждите на възложителя. 

 

Възложителят предвижда възможност, в зависимост от нуждите, които 

възникват в хода на провеждани изследвания и които не могат да бъдат предвидени 

към датата на обявяване на поръчката, да възлага доставки на други видове 

лабораторна стъклария, извън изброените в спецификацията. 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

  2.1.Общи изисквания 

  Офертата на всеки участник задължително трябва да включва комплексно 

предложение за всички посочени продукти. 

  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 количества, 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; 

- Приемателно - предавателни протоколи; 

- Извлечение от официална страница/каталог на производителя, валидна към 

датата на заявката, от която е видна цената на заявената лабораторна стъклария (за 

стъкларии, които не са изрично посочени в спецификацията). 

 

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца, считано от датата на сключване 

на договора. 

 

2. Общи изисквания към продуктите 

1. Всички продукти трябва да притежават характеристиките, описани в 

приложението към спецификацията, за всеки от тях. 

2. Доставените артикули трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, 

затворени опаковки. 

Приложение: таблица в Excel формат, в която се съдържа пълно описание на 

наименованието, технически характеристики, единично количество за артикулите, 

включени в поръчката. 


