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ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01142

Поделение: ________

Изходящ номер: 118 от дата 23/04/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Институт по океанология - БАН, Варна

Адрес
Първи май 40

Град Пощенски код Страна
Варна 9000 Р България

Място/места за контакт Телефон
Институт по океанология - БАН, 

Варна

052 370484

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Атанас Василев Палазов

E-mail Факс
office@io-bas.bg 052 370483

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.io-bas.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.io-bas.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Периодични доставки на хранителни продукти, консумативи и 

технически материали за нуждите на международно плаване на НИК 

”Академик”, ИО-БАН, гр.Варна, в изпълнение на проект „Подобрен 

мониторинг на морската вода” – IMAMO. Хранителните продукти, 

консумативите и техническите материали са обособени в групи и са 

подробно посочени в Образец 5 – Проект на договор и Техническа 

спецификация – Приложение 1, публикувани в интернет адреса на 

Профила на Купувача на възложителя, www.io-bas.bg заедно с 

другите образците на документацията по поръчката. Посочените по-

горе групи храни, консумативи и технически материали не 
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представляват обособени позиции. Участниците подават оферти за 

всички видове хранителни продукти, консумативи и технически 

материали по техническата спецификация. Хранителните продукти, 

консумативите и техническите материали ще се доставят франко НИК 

“Академик”, гр.Варна, канал 1, кей “Аспарухово”. Изпълнение на 

поръчката, чрез 12 периодични доставки на хранителни продукти и 

консумативи в зависимост от нуждите на НИК “Aкадемик” – ИО-БАН, 

извършени в светлата част на денонощието, след писмени заявки от 

страна на Възложителя, за всяка доставка в рамките на 

договорените количества, в срок до 3 календарни дни, считано от 

датата на подаване на заявката. Периодични са и доставките на 

техническите материали, в зависимост от нуждите на НИК 

“Aкадемик” – ИО-БАН, извършени в светлата част на денонощието, 

след писмени заявки от страна на Възложителя,за всяка конкретна 

доставка, в рамките на договорените количества, в срок до 3 

календарни дни, считано от датата на подаване на заявката. 

Доставките на техническите материали ще съвпадат по време и 

място с доставките на хранителни продукти и консумативи, но няма 

да се извършват и да придружават всяка доставка на хранителни 

продукти и консумативи. За изпълнение на обществената поръчка 

може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице, както и обединение от такива лица, което 

отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват 

обстоятелствата по Чл.47 ал.9 от ЗОП. Плащанията по договора се 

извършва от възложителя в срок до 20 /двадесет/ работни дни, 

считано от датата на доставката, при двустранно подписани приемо

-предавателени протоколи след представяне на оригинална данъчна 

фактура от изпълнителя към възложителя (Институт по Океанология 

- БАН) и справка в писмен вид за заредените количества. 

Участникът следва да представи оферта, задължително изготвена 

при условията и изискванията на настоящата документация за 

участие, публикувани в Профила на Купувача на възложителя, в 

запечатан, непрозрачен плик с надпис, описан в документацията на 

поръчката. Възложителят може да отстрани участник от 

процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на 

документацията за участие. Всеки участник има право да представи 

само една оферта.Лице, което участва в обединение или е дало 

съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представи самостоятелна оферта.Не се 

допускат варианти на офертата.Участникът задължително представя 

и описаните в документацията на поръчката в гл.VI.1.Документи 

към офертата, документи и сертификати. Минимални изисквания към 

участниците:1.Възможност за поемане на пълния обем по групи и 

количества на поръчката. 2.Доказан опит в доставката на 

хранителни продукти, консумативи и технически материали в 

последните три години (Образец №7). Офертите трябва да бъдат 

получени в срок до 05.04.2015г. вкл., до 17.00 часа в 

деловодството на Институт по Океанология - БАН, гр. Варна, кв. 

Аспарухово, ул. Първи май, № 40. Комисията се събира по оценка 

на офертите в 11:00 часа на 07.05.2015г.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15000000

Доп. предмети 30192000

39800000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозна стойност

(в цифри): 43200   Валута: BGN

Място на извършване

НИК Академик , канал 1, кей Аспарухово, гр. Варна код NUTS:  

BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнителят трябва да може да изпълни доставката, предмет на 

поръчката, самостоятелно или в обединение, с ползване на 

подизпълнител по собствена преценка, поемайки пълното й 

количество, посочено в Техническата спецификация – Приложение 1. 

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е до 30.04.2016 г. 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% /три 

процента/ от общата стойност на договора без ДДС (Декларация за 

банкова гаранция- Образец №6 или с платежно нареждане по сметка 

на ИО-БАН). Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 

5 /пет/ календарни дни след приемането на изпълнението на 

настоящия договор,  след приключване и точно изпълнение на 

догдвора.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Съгласно раздел VII от документацията за провеждане на 

процедурата.  

Срок за получаване на офертите

Дата: 05/05/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Проектът „ Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-

10/31.03.2015г, финансиран в рамките на Програми BG02 и BG03 в 

България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009-2014 г.На профила на Купувача на възложителя 

на адрес www.io-bas.bg са публикувани:Образец №1 –Оферта,Образец 

№2 – Предлагана цена,Образец №3 – Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката,Образец №4 – Административни сведения за 

участника,Образец №5 – Проект на договор, с Приложение №1 –

Поръчка спецификация,Образец №6 - Банкова гаранция за 

изпълнение,Образец №7 - Справка-декларация, съдържаща списък на 

основните договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени 

през последните три години,Образец №8 - Декларация по Чл.47, 

ал.1, ал.2 т.1-5 и ал.5 от ЗОП,Образец №9 - Декларация за 

приемане условията на проектодоговора,Образец №10 - Декларация 

от членове в обединение,Образец №11 - Декларация по Чл. 56, 

ал.1, т.8,Образец №12 - Декларация от подизпълнител, Образец № 

13 Справка декларация за налични и/или наети транспортни 

средства или възможност за ползване на такива на друго 

основание.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 05/05/2015 дд/мм/гггг
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