БЪЛГ АРСКА

АКАДЕМИЯ

НА

П.К.

АСАОЕМУ
OF SCIENCES
OF OCEANOLOGY • VARNA
РО Вох152, Varna 9000, Bulgaria
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НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ

•

BULGARIAN
INSТITUTE

ВАРНА

152, ВАРНА 9000, БЪЛГАРИЯ
052 370 483; E-MAIL: office@io-bas.bg

ФАКС:

РЕШЕНИЕ

.N"!!

йа../ ... /.€..10.2014 г.

за обявяване на участниците в процедура на договаряне с обявление за възлагане

на обществена поръчка с предмет: "Доставка на водолазно оборудване с
консумативи и принадлежности", одобрени за етапа на договаряне

На

основание

09.10.2014

чл.88,

ал.11

от

ЗОП

и

отразените

г. на комисията назначена със Заповед

резултати

N2 187/09.10.2014 г.

в

протокол

от

за провеждане на

процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет
Доставка на водолазно оборудване с консумативи и принадлежности по проект

HERAS- 2 (4i)-3.1-26 MIS

ЕТС

Code: 578

(Подводно Археологическо Наследство в

Западната част на Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния-България

Договор

NQ 64727/09.08.2013

г., открита с решение

N2 167 от 29.08.2014

2007-2013,

г.

ОБЯВЯВАМ:

1. Одобрявам

за допускане до етапа на договаряне по обществената поръчка:

1. Дайвтек
11.

ЕООД, ЕИК

BG131398101

На основание чл.88, ал.12 от ЗОП, решението да се изпрати в тридневен срок до

участника Дайвтек ЕООД, ЕИК

BG131398101

и в същия ден да се публикува на

профила на купувача заедно с протокола от работата на комисията, при условията на
чл.226, ал.З от ЗОП.

111. Решението подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен (десетдневен) срок от
съобщаването му на участниците на основание и по реда на чл.120 от ЗОП.
След изтичане на срока за обжалване на участника Дайвтек ЕООД да бъде
отправена покана за подаване на оферта по изискванията на документацията за

IV.

обществената поръчка и за преговори в ИО-БАН, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Първи
май

N2 40.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БЪЛГдРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ~ BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ 8
Варна

ВАРНА

п.к.

152,

факс:

052 370 483; e·mail: office@io-bas.bg

9000,

INSTITUTE OF OCEANOLOGY 8 VARNA

България

Р.О.Вох

152,Varna 9000, BULGARIA

FAX: +359 52 370 483; E-mail: office@io-bas.bg

Изх. NQJ(/J!-:... /J,./e. .. 2014 г.
ДО

...... ДАЙВТЕК ЕООД
(Кандидат- наименование)

...... гр. София, ПК 1421 ...................... .
. . . . . . ул. Вежен NQ 12А ......................... .
. .....

тел.

+359 87 851 3935 .................... .

ел.поща:

divetec@divetec-bg.com .....

(Адрес, телефон, електронна поща)

...... Росен Иванов Желязков ................ .
(лице за контакт, посочено в заявлението)

ПОКАНА
За участие в договаряне в процедура на договаряне с обявление
за възлагане на обществена поръчка

Уважаеми господа,
На основание чл.

88, ал. ( 11 или 12) от ЗОП и във връзка с

Решение NQ 590/16.10.2014 г. за извършване на предварителен подбор в процедура
(номер и дата)

на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на
водолазно оборудване с консумативи и принадлежности по проект HERAS- 2 (4i)-3.1-26
MIS ЕТС Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в Западната част на
Черноморския
шелф)
по
ОП
ТГС
Румъния-България
2007-2013,
Договор

NQ 64727/09.08.2013 г."
(посочва се наименованието на поръчката дадено от възложителя)

открита

с

решение

NQ167!29.08.2014г.,

и

публикувано

обявление

в

NQ 622877/8.09.2014 г, Ви отправяме покана за участие в договаряне и представяне
(номер и дата)

на първоначална оферта до

................ 06.11.2014 г ................ .

(дата! _ _дни след изпращане на поканата)

АОП

Поръчка с предмет: Доставка на водолазно оборудване с консумативи и принадлежности по
проект

HERAS -2 (4i)-3.1-26 MIS

ЕТС

Code: 578

(Подводно Археологическо Наследство в Западната

част на Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния- България

N9 64727/09.08.2013
Първоначалната

оферта

се

подава

в

2007-2013,

Договор

г.

деловодството

на

ИО-БАН,

гр. Варна

9000,

ул. Първи май 40 до 17:00 часа
Комисията ще проведе договарянето на

г. от

07. 11.2014

10: ЗО

часа

(ден, месец, година)

в ............... заседателната зала на ИО-БАН, гр. Варна, ул. Първи май 40
(посочва се мястото)

Дата на изпращане на поканата:

............. 27.10.2014 г ........... .
(ден, месец, година)

l

Забележка: Спецификациите
поръчката,

така

са

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

предоставени

както

и на Профила на купувача

гр. Варна на ел.адрес:

в
в

документацията

на

уебсайта на ИО-БАН,

http:l lwww.io-bas.bg/.

z

