
 

 

Поръчка с предмет: “Доставка на аналитична апаратура със следните обособени 

позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на Масспектрометър с индуктивно свързана 

плазма (ICP MS); Обособена позиция № 2: Доставка на Газов хроматограф с 

масдетектор и хедспейс (GC MS HS); Обособена позиция № 3: Доставка на Анализатор 

за общ органичен въглерод (TOC), за нуждите на изпълнение на проект „Подобрен 

мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките 

на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014 г.” 

 

http://www.BG02.moew.government.bg 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмa BG02 по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от [Институт по океанология — БАН] и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 

този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и 

водите.“  

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

С Решение № 69 от 07.03.2016г. на Директора на ИО-БАН е открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на аналитична апаратура със 

следните обособени позиции: Обособена позиция No 1: Доставка на Масспектрометър с 

индуктивно свързана плазма (ICP MS); Обособена позиция No 2: Доставка на Газов 

хроматограф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS); Обособена позиция No 3: Доставка 

на Анализатор за общ органичен въглерод (TOC), за нуждите на изпълнение на проект 

„Подобрен мониторинг на морската вода” –IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран 

в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014 г.” 

Срещу Решението е постъпила жалба от заинтересовано лице с искане за постановяване 

на временна мярка“спиране на процедурата“. 

С Определение №273/27.04.2016 г. на КЗК по Пр.№ КЗК  - 165/19.04.2016 г. искането за 

жалбоподателя Инфолаб ЕООД за налагане на временна мярка „спиране на 

процедурата” е оставено без уважение. 

Възложителят ще предприеме следващи действия по процедурата, съгл. разпоредбите 

на ЗОП след влизане в сила на Определението, при съобразяване с нормата на чл.41, 

ал.5 от ЗОП. 

За информация за хода на процедурата посетете КЗК – Пр.№ КЗК - 165/19.04.2016 г. и 

посещавайте ПК на ИО-БАН www.io-bas.bg/porachki_2016/OP_01_2016.html. 

 

 

         и.д. Директор ИО-БАН 

         Проф. дн В.Пейчев 

http://www.io-bas.bg/porachki_2016/OP_01_2016.html

