
 

Поръчка с предмет: “Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско 

оборудване със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Масспектрометър с 

индуктивно свързана плазма (ICP MS); Обособена позиция № 2: Газов хроматограф с 

масдетектор и хедспейс (GC MS HS); Обособена позиция № 3: Анализатор за общ органичен 

въглерод (TOC); Обособена позиция № 4: Поддържащо и допълнително лабораторно 

оборудване, стъклария и консумативи; Обособена позиция № 5: Океанографска измервателна 

система, 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 Програма 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.“ 

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 16 

от Закона за обществените поръчки 

 

 

 

за датата и основанието за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение  

на Договор № 15/19.10.2015 г.с предмет: 

 

”Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със 

следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Масспектрометър с индуктивно 

свързана плазма (ICP MS); Обособена позиция № 2: Газов хроматограф с масдетектор и 

хедспейс (GC MS HS); Обособена позиция № 3: Анализатор за общ органичен въглерод (TOC); 

Обособена позиция № 4: Поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и 

консумативи; Обособена позиция № 5: Океанографска измервателна система, 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.” 

за Обособена позиция № 5: „Океанографска измервателна система”.  

 

 

 

№ Участник Дата, на която 

частично e освободена 

гаранцията за 

изпълнение 

Размер Основание 

 

1. 

 

 

ЛОМИНИ ООД 

 

19.04.2016 г. 

 

 

7 800.00 лв. 

 

 

Чл.62 ал.1 т.2 

 

 

 

 

 

 


