














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. 
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Ao

.{upercropa

Ha ,rllucruryT rro opfaHlrqHa xrrMrrfl c I{enrup uo QnroxuMufl,. - EAH

TEXHI,IqECKO IIPEAJIOXEHIIE

3a yrlacrlle B orKpLITa [polleAypa no 3axoua sa o6rqecrneHr,rre nopbrrKr4 3a Bb3Jraraue

o6uqecrnena nopbqKa c npeAMer:

,r.{ocranrca Ha.nh6oparopua crbrcJrapufl 3a Hyx4rrre Ha IIOX{O-EAH,

Or,,(DOT" OOA, c EI4K 131025586, npeAcraBJrrBaHo or Eleua Ka4uficxa, n

KarrecrBoro fi Ha yupau,rreJr Ha ApyxecrBoro.

C uacrosqoto BpI npeAcraBrMe Harxero rexHuqecKo npeAnoxeHr,re 3a H3[bJIHeHr{e

Ha o6qseuata or Bac npoueAypa 3a Bb3iraraHe Ha o6rqecrseHa rroptqKa c npe.qMer:

,r.{ocranna na .na6oparopHa crbKJraprrfl 3a Hy)rqrrre ua I{OXIIO-EAH"

Brn nprrra c ropenocoqeHara [polleAypa 3a Bb3JraraHe Ha o6qecreena rropbqKa:

l. [ercnapupaMe, qe cMe 3ano3Harrr c ycnoBlrrra 3a yr{acrr.re n o6sseHara or Bac

nopbqKa. Crrlacsu cMe c rqx u ru [plreMaue 6eg Bb3paxeHr.rq. I4gurrHeHr{ero Ha [opbrrxara

ue 6rAe ocblrlecrBeHo cbrJracHo BcI{rrKu r.r3[cKBaHLIfl Ha o6rqecrnenara ttopbgxa H

TexHuqecKara cneqn([r.rKarlu, na BrsroNr{TeJrr.

2. [exnapupaMe, qe BclrrrKr.r AocraBeHr.r aprr.rKynu rrle flprrrexaBar xaparTepr.rcrrrxrrre,

onrrcaHr,r n cuequ(lnKaur.rflTa.

3. ,{ocraneHlrre apr[IKynl{ tqe 6sgar B oprrrr.rHzrnHr.r, c HeHapyureHa rlrJrocr, 3arBopeHr{

OTIAKOBKI,I.

B clyuaft, .re 6rAeld o[peAeneHu za kIgrttJrHr.rreJr Ha

Bcr,IrIKI,I AoKyMeHTlr, neo6xo4ttMl,I 3a rroArrr,rcBaHe Ha AoroBopa

3aKOHa.[r AOKyMeHTarIr{_f,Ta 3a yqacTue, B rrocoqeHr,rfl oT

3a,{z.reHa ransoprraau Hfl. Ha ocHoBaHlre

,.(ara: 05.06.2020r.
vr.36a, a-rr.3 or 3OlI

fl Ha ocHoBaHfie qn.36a, an
auuq ua-d

qr.36a. an.3 or 3OII

(Eneua
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Ao
,(upexropa na llncurryra rlo opraHnqHa xrrMrrfl c I{enrrp no QuroxuMrrfl - EAH

qEHOBO IIPEAJTO)KEHIrE

Ha ,,OOT" OO.{ y.racirr* 
" 

o6rqecrseua nopsqKa c trpelo,rer: ,r.(,ocranxa na
ra6oparopHa crbxrraprn 3a HyxArrre na [IOX{O-EAH'

yBAXAEMI,I AAI\fl,I [I |OCIIOAA,

Brn npt:xa c o6qeeuara npolleAypa 3a Bb3JraraHe na o6ulecrBeHa rropbqKa, cJreA Karo ce

3arlo3HaxMe c AoKyMeHTauHfra 3a yqacrr,re, rr3rrcxBaHnqra Ha Brsroxl,rren, u cneqrnQuxara ua
Br,3JlaraEara AocraBKa, rIpeAJIaraMe Aa rz3nbJrHr,rM o6ulecrneuara flopbrrra c roperrocoqeHllq
npeAMer, npu cneAHr{re SunaucoBr,r ycnoBr{r:

- .{ocranrara Ha aprl,IKynr{, Kor,rro ca nocoqeHr,I B cneqnSuxaqurra u 3a Kor.rro cMe

IOCOTIUILI IIeHI,I B IIeHOBOTO npeAnoxeHr,re IIIe ce I,I3BbprrrBa IIo [ocoqeHuTe eAuHr,rrrH[r rIeHI,I.

- .{ernapnpaMe, qe ce 3aAbnxaBaue la AocraBflMe crbKnapur, Korro He e Lr3pr.rrrHo

us6poeHa n cuequ$uKalluflTa, Ha IIeHH,Kor.rro HrMa Aa HaABr.ruaBar c floBeqe or 15 Yo qenure,
o6qseHLI na oSnquarHara crpaHr{rra Ha [porr3BoAr.rrerrfl' BaJtytAHr,r KbM Aarara Ha 3iurBxa.

flpe4loNenuero, HaIIpaBeHo B Hacrorruara rIeHoBa o(fepra, ue ocraHe HerrpoMeHeHo rrpe3

qenuq cpor Ha AoroBopa sa o6qecrBeHara uoprvxb rr e Hepa3AeJrHa rracr or oQeprara :akr 3a

yr{acrr.re B [porleAypara 3a Bb3naraHe sa o6ulecrBeHa rropbqKa

o6rqecrneru{Te nopbqxrr.

flpuloNenue: ra6ruaua c elvtHvtrrHu qeHr,r u o6ula
npeAnoxeHHe.

.{ara: 05.06.2020r.

(Enena Ka4

ua 3aroua ga

I,IE KbM IIEHOBO

*t

i q*36a, an.3 or 3OlI
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