
Партида: 01142 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: 90   от 21/03/2016 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  

CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  

използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01142

Поделение: ________

Изходящ номер: 141 от дата 21/03/2016

Коментар на възложителя:
Уникален номер на поръчката 01142-2016-0001

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
Институт по океанология - БАН   Варна

Адрес
ул. Първи май 40

Град Пощенски код Държава
Варна 9000 Република 

България

За контакти Телефон
Институт по океанология - БАН   
Варна

052 370484

Лице за контакт
Веселин Димитров Пейчев

Електронна поща Факс
office@io-bas.bg 052 370483

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.io-bas.bg

Адрес на профила на купувача:
www.io-bas.bg/porachki_2016/OP_01_2016.html
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I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): наука

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на  

природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  

въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на:

извършване на промяна/техническа редакция

добавяне на допълнителна информация

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя  

(както е посочено в оригиналното обявление)

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.”

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
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 
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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.”

Предметът на поръчката включва 3 обособени позиции, както 

следва: 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 всяка от обособените позиции, обхватът на дейностите на 

Изпълнителя по осъществяване на поръчката, както и детайлната 

спецификация на оборудването са разписани в Част III Технически 

спецификации на съответните обособени позиции от документацията 

на поръчката. 

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното  

обявление)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 38000000

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление

Ограничена процедура Договаряне без обявление

Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен

Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Открита процедура Договаряне без обявление

Ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение

Номер: 69   от 07/03/2016 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя  

(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

SIMAP

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''

Година и номер на документа в РОП:  2016-718015

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)

III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2016/S050-082616 от 11/03/2016 дд/мм/гггг

III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 01142-2016-

0001(nnnnn-yyyy-xxxx)

III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за  

поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки:  

718015
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(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в  

РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение

Дата: 07/03/2016 дд/мм/гггг

IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал.3 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.2 от ЗОП

Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.3 от ЗОП

Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.1 от ЗОП

Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

(в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или  

коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на  

оригиналното обявление)

V.1)

Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя

Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на  

първоначалните, подадени от възложителя

И двете

V.2)

В оригиналното обявление

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля  

направете справка със съответната документация за участие)

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната  

документация за участие)

V.3)

В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в приложимите случаи)

Номер и наименование  

на полето,  

съдържанието на което  

трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи)

Номер и наименование  

на полето,  

съдържанието на което  

трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

ІІІ.1.1) Изискуеми  

депозити и гаранции (в  

приложимите случаи):

„2.Гаранцията за изпълнение  

на договора за всяка от  

обособените позиции е в  

размер на 3% от цената на  

Договора за обществената  

поръчка, която се представя в  

една от формите, съгл. чл.60,  

ал.1 от ЗОП.“

„2.Гаранцията за изпълнение  

на договора за всяка от  

обособените позиции е в  

размер на 3% от цената на  

Договора по съответната  

обособена позиция от  

обществената поръчка, която  

се представя в една от  

формите, съгл. чл.60, ал.1 от  

ЗОП. „

ІІІ.1.1) Изискуеми  

депозити и гаранции (в  

приложимите случаи):

„Към гаранцията за  

изпълнение на договора се  

прилагат същите условия,  

както при гаранцията за  

текстът отпада
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участие, подробно описани в  

документацията за участие.“

ІІІ.1.1) Изискуеми  

депозити и гаранции (в  

приложимите случаи):

„Същата трябва да бъде  

открита в съответствие с  

условията по приложения в  

документацията примерен  

Образец 4 на банкова  

гаранция за изпълнение на  

договора.“

„Ако участникът избере  

банкова гаранция в полза на  

Възложителя, то Образец No 4  

от документацията е  

примерен, задължителни за  

участника са само условията  

(реквизитите) описани в него.“

III.1.3. Правна форма,  

която трябва да придобие  

групата от икономически  

оператори, на която се  

възлага поръчката (в  

приложимите случаи):

„Договорът за обществена  

поръчка се сключва, след като  

Изпълнителят представи пред  

Възложителя....”  

„Договорът за възлагане на  

съответната обособена  

позиция от обществената  

поръчка се сключва, след като  

Изпълнителят представи пред  

Възложителя.....”

ІІІ.2.3) Технически  

възможности

Изисквано минимално/ни  

ниво/а: (в приложимите  

случаи):

„1.1……За сходни с предмета  

на настоящата поръчка се  

приемат доставки за  

технически продукт от същия  

тип с възможност за  

покриване на голям набор от  

химични параметри и за  

извършване на качествен,  

количествен и  

полуколичествен анализ на  

метали във води, суспензии,  

седименти, биота и др."

"1.1.....За сходни с предмета на  

настоящата поръчка се  

приемат доставки за  

технически продукт от  

подобен тип елементен  

анализатор с индуктивно  

свързана плазма с възможност  

за покриване на голям набор  

от химични параметри и за  

извършване на качествен,  

количествен и  

полуколичествен анализ на  

метали във води, суспензии,  

седименти, биота и др."

ІІІ.2.3) Технически  

възможности

Изисквано минимално/ни  

ниво/а: (в приложимите  

случаи):

„1.2…….За сходни с предмета  

на настоящата поръчка се  

приемат доставки за  

технически продукт от същия  

тип с възможност за  

покриване на голям набор от  

химични параметри и за  

извършване на качествен,  

количествен и  

полуколичествен анализ на  

органични вещества във води,  

суспензии, седименти, биота и  

др.“

„1.2…….За сходни с предмета  

на настоящата поръчка се  

приемат доставки за  

технически продукт от  

подобен тип газов  

хроматограф с масдетектор с  

възможност за покриване на  

голям набор от химични  

параметри и за извършване на  

качествен, количествен и  

полуколичествен анализ на  

органични вещества във води,  

суспензии, седименти, биота и  

др.“

ІІІ.2.3) Технически  

възможности

Изисквано минимално/ни  

ниво/а: (в приложимите  

случаи):

„1.3……..За сходни с  

предмета на настоящата  

поръчка се приемат доставки  

за технически продукт от  

същия тип с възможност за  

извършване на количествен  

анализ на общ органичен  

въглерод във води,  

суспензии.“

„1.3……..За сходни с  

предмета на настоящата  

поръчка се приемат доставки  

за технически продукт от  

подобен тип анализатор с  

възможност за извършване на  

количествен анализ на общ  

органичен въглерод във води,  

суспензии.“

ІІІ.2.3) Технически  „3.1.……както следва: „3.1.……както следва:
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възможности

Изисквано минимално/ни  

ниво/а: (в приложимите  

случаи):

n завършено висше  

техническо инженерно  

образование – минимум  

степен бакалавър;“

- завършено висше техническо  

инженерно и/или  

природонаучен профил  

образование – минимум  

степен бакалавър;“

ІІІ.2.3) Технически  

възможности

Изисквано минимално/ни  

ниво/а: (в приложимите  

случаи):

„3.2.……както следва:

n завършено висше  

образование – минимум  

степен бакалавър;“

„3.2……както следва:

- завършено висше  

образование - минимум степен  

бакалавър;

ІІІ.2.3) Технически  

възможности

Изисквано минимално/ни  

ниво/а: (в приложимите  

случаи):

„3.3.…….както следва:

n професионален опит от  

минимум 2 (две) години…“  

„3.3.……както следва:

- професионален опит от  

минимум 2 (две) години…“  

ІІІ.1.1) Изискуеми  

депозити и гаранции (в  

приложимите случаи):

„Договорът за възлагане на  

обществената поръчка не се  

сключва преди избраният  

изпълнител да представи  

гаранция за изпълнение.”

„Договорът за възлагане на  

съответната обособена  

позиция от обществена  

поръчка не се сключва преди  

избраният изпълнител да  

представи гаранция за  

изпълнение.”

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в  

приложимите случаи)

Място на датите, които трябва да бъдат  

променени:

Вместо: Да се чете:

Срок за получаване на офертите/заявленията  

за участие

18/04/2016 дд/мм/гггг

17:00 (час)

03/05/2016 дд/мм/гггг

17:00 (час)

Срок за получаване на искания за документи  

или за достъп до документи

18/04/2016 дд/мм/гггг

17:00 (час)

03/05/2016 дд/мм/гггг

17:00 (час)

Условия за отваряне на офертите 19/04/2016 дд/мм/гггг

11:00 (час)

04/05/2016 дд/мм/гггг

11:00 (час)

V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи)

V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите  

случаи)

Номер и наименование на  

полето, което ще се допълва  

(частта от текста, която трябва  

да се добави):

Текст, който трябва да се добави:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които  

са необходими за оценяване дали  

са изпълнени.  

Текстът, който се добавя следва  

след: „2. ………издаден от  

акредитиран сертифициращ орган"  

– заверено за вярност копие.

VІ.3) Допълнителна информация (в  

приложимите случаи)

„13. Валиден към датата на подаване на офертата  

сертификат за системи за управление на качеството –

ISO 9001:2008 (или еквивалентен) или други  
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Текстът, който се добавя следва  

след: „…12.Декларация по чл.56,  

ал.1, т.11-Образец No19."

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване  

на качеството за дейностите по предмета на  

поръчката, издаден от акредитиран сертифициращ  

орган, на участника - заверено за вярност копие."

Съответно, новата номерация след 13. се променя с  

един номер във възходящ ред.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изисквано минимално/ни ниво/а:  

(в приложимите случаи):

Добавя се номерация преди текста:  

„Участникът следва да разполага с  

минимум едно техническо лице,  

което да отстранява гаранционните  

неизправности .....”

„3.3.”

V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи)
В документацията на поръчката промени са направени в:

-Част II, Раздел II, т.1.5;

-Част II, Раздел II, т.4.1.1, т.4.1.2, т.4.1.3;

-Част II, Раздел II, т.4.3.1;

-Част II, Раздел II, т.4.4.2;

-Част II, Раздел III, т.1.4;

-Част II, Раздел III, т.1.5.1;

-Част II, Раздел III, т. 4.3;

-Част II, Раздел III, т. 4.3.2;

-Част II, Раздел V, т.1, т.1.2;

-Част III, Раздел I, Раздел II, Раздел III, в V - т.1.1;

-Част III, Раздел III., в ІІ - т.4.2;

-Част IV  Раздел I., Раздел II., Раздел III.; 

-Част V, Образец №1;

-Част V, Образец №12 в;

ПРОМЕНИТЕ СА МАРКИРАНИ В ЖЪЛТО

В Образец 12 а, б, в, т.3, позиция 4 - ОТПАДА

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша №18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Р България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
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VIII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 21/03/2016 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/
Веселин Димитров Пейчев

Длъжност:
и.д. Директор
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