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ОБЯВЛЕНИЕ 3Д ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА В5ЗЛОЖЕIIА ПОРЬЧКА
резултати от цроцедфата аа въsлагапе на обществепа поръчка

[Проектнаобявлениu 
оцректива zоt4/z4/ЕС/зоп

[l Обявление за гryбликуване

I: ВЪ3JIАГАЩ ОРГАН

Притцrка към Официалец вестник ца Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simapJqd.europa.eu

r.r) Наименование и ад)еси 1

ОФИЦИаЛGО НЙЙББЙЙБ
Институт по микробиолотия Стефан Ангеловпри БАН

регистрационен номý:
00066з7оо

УД. акаД. Георги Бончев, бл. 26

Лице за конrакт
проф. Андрей Чорбанов +з59 2979з157
micb@bas . bg +З59 2В7001О9
Основен адрЬс (URL):
http: /,/mlcrobio. bas . bg
Sч.. "1профила 

ца купувача (URL):
http: //microbio . ЬЬ" . bsZro;Opress/index. php,/profil-na-kupuva cha,/ obs ht е s t ven j_ -ро.uЬr, Ki - 2 О 2 О - q /
r.z) Съвместцо въалагаIrе
!Поръчката обхваща сьвместЕо възлагане

в сrrуlай на gьвместцо възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национаJIцо

-:::-"_:1т.лство 
в сферата на обществените поръчки:

[l Публичноправна оргапизациrIили федерален орган, вкгIючителпо техни
регион€шни иJIи местни подразделениrI

! Национална I.UIи федерална агенция/елlужба [ Европейска институция/агенция или
_ ме}цдународна организацияРегионален иJIи местен орган

Регионална или местна агенц
I.5) ОсповпадеЙпост
! Общи обществени уоrуги

!Отбрана
ПОбществен ред и безопасност
LJОколна среда
! Икономически и финансови дейности

!Настаняване/жилищно строителство и меt:га заотдих и култчDа
fJСоциална закDиlIа l

!Qтлих, *yr,rypu и вероизповедание
|__.]Образование
ХДруга дейност: HayrHa дейност

УнЛ: 8fp|27ed-б54_ 4о4 а-8а82- l 7 2аб 5о l з 2з 5



РАЗДЕJI II: ПРВЩМВТ

,,ДОСТАВКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРАКОМПЕТЕНТНОСТ - ИНСТИТУТ ПО МИКРОВИОЛОГИЯ -обособени позиции

II.r.r) Irаименование:

НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ПОБАН"сдвадесетидве

II.r.д)ОсцовепСРVкод: ЗSОО0O0О
Допълните.тrен СРVкод: 1 z

Д._r.з) Вrлд на поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка е ,,!оставка нанаучноизследователска апаратура за нуждите на I]ентър по компетентност -Институт по микробиолотия - ЬДН- Включва 
"u*y.,y.."u ".научноизследователска апаратура за нуждите на проект N9 BGO5M2oP0O1-1.002-0001 "Фундаментални/ ,рu*arrрЬщи и клинични изследвания в областта наинфекциите и инфекц,о=",пu иi'tунолотия" , финансиран от Оперативна програма"Наука и образование за интелигентен растеж 2О1 4. 2о2о,,, съфинансирана отЕвропейския фонд за регионално развитие| процедура BGOSM2OPOO1-1.002

"Изграждане и развитие на центрове за компетентност.' с партньор ИМикБ-БДНс двадесет и две обособени позиции.основна цел на процедурата е оборудване на Щентър по комлетентност зануждите на ИМикБ-ВАН, партньор на проекта финансиран с договор
:"::Y::::1r_1.,9.!? 9ОО1 '.ЬУндаментални/ транслира щи и клинични изс'епR^нтlов областта на инфекциите , ,"о""",;;;;,;";;';:i:i:":,";::::::о:;.:;О.u"''
Оперативна програма,,НоИР 2Ora-2O2O"
II.r.6)
Настоя

Информация отпосЕо обособепите позиции

*"rii|fъъ;";;lъЁ на обществената поръчка (без да 
"" "JiБ.ЕБ

(Motn, посочеlпе обtцqпла сmойносm на 9бtцесmвенаmа поръчка, 3а uнформацlм оlпносноuHOuBuOy алнч поръчкu, моля, lвполз вqilmе ЪазОел V)или Най-циска оферта: 
/ Най-висока оферта:които са взети предвид

Партида:

II.r) Обхват па

РАЗДЕJI Ir: Описанпе / Обособена повиция
описание 1

l

ОБЯВЛВНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.1) IIаимеповацие: 2
".Щоставка на Цитоцентрофуга''

II.z.z),Щопъппителни СРV кодове z
основенСРVкод:1 429З110О
Допълните.пен СРVкод: r е

II.z.3) Място на ивпълпение
основно място Еа изпълнение:
УЛ. акад. Георги вончев,

Унп: 8Фl27еd-б54- 4о4 а-8а82- 1 7 2а650 l 32з 5



ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪ3ЛОЖЕНА ПОРЪфА (версия 7)

II.z.+) Описание на общеgгвената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки иJIи усJIуги или указване на потребности и
изисквания)
Доставка на Цитоцентрофуга
II.z.s) Критерии завъвлагапе 1 2

[t Критерий за качество - Име: / Тежеег: r z zo

1 Технически преимущества
! Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест:

fi Щена - Тежест: 21

40

1

60
2о

Il.z.rr) Информацшff отпосЕо опциIr:те
Опции
Описание на опциите:

Да П HuX

II.z.ц) Ипформация относно средgItsа от Европейския съюв
Обществената поръчка е във връзка с проект иfили програма, финансиран/а сьс д.8lн"П
средства от Европейския gьюз
Идентификация на проекта:
проект N9 BGO5M2oP001-1. 002-0001 "Фундаментални, транслиращи и клинични
изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунолотия",
финансиран от Оперативна програлаа НОИР

II. z. r+),Щопълнителна ипформация :

РАЗДЕ.II II: Описание f Обособена позиция
II.z) Описание
II.z.r) Наименование: 2

",Щоставка на ЗD Шейкър"
ОбособенапозицияN9; 2 2

II.z.s),Щопъ.ппителпи СРV кодове z

ОсновенСРVкод:1 ЗВ4З6000
,Щопъпнителен СРVкод1 r z

II.z.з) Място па ивпъJIцепие
основно място на изпълнение:
ул. акад. Георги Вончев, бл.
кодNUТS:r BG4lr

26

II.z.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или усlIуги иJIи указване на потребности и
изисквания)
,Щоставка на ЗD Шейкър

II.z.5) Критерии за въвдагане 1 2

ffi Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2О

1 Технически преимущества
f] Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2О

fi Щена - Тежест: 21

40

60

Il.z.rr) Информация
Опции
Описание на опциите:

относно опциите
да П неЕ

,

II.z.rз) Информация относно средства от ЕвропеЙскшЕ съюз
Обшествената поDъчка е във вDъзка с проект и/илп програма, финансиран/а gьс да Х неП

Унп: 8ff42?ed-Б54_404a-8a82-172a650l 32з5

Партrtда:



ОБЯВЛВНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

средства от ЕвропеЙския сьюз
Идентификация на проекта:
проект N9 BGO5M2OP001-1. ОО2-ООО1 "Фундаментални/ транслиращи и клиниQни
изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунолотия",
инансиран от Оперативна oIpaMa НОИР

II.z.r+) Щопъ.пrrителна информация:

РАЗДЕII II: Описание /Обособена позиция
II.z) описание
II.z.r) [Iаименование: 2
tt.Щоставка 

на Аналитична везна"

Обособена позиция N9: 2 З

II.z.e) ,Щопъ.тrнителни СРV кодове 2

ОсновенСРVкод:1
,Щопълнителен СРV код; r 2

звз11100

II.z.з) Място на изпълпепие
основпо място на изпълцение:
акад. Георги Бончев, бл.
код NUTS:1 BGдrr

l
26

II.z.+) Описание на обществепата поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки иJIи усдуги иJIи указване на потребности и
изисквания)
,Щоставка на Аналитична везна
II.z.5) Крrшерии за възлагапе 1 2

fi Критерий за качеgгво - Име: / Тежест: 1 z zo

1 Технически преимущества
! Критерий, свързан сразходи - Име: /Тежест: r zo

Щt Цена - Тежест: 21

40

60

Il.z.rr) ИнформацIпЕ относно опциrтте
Опции
Описание на опциите:

даП неХ

II.z.ц) Информация отпосно средсIва от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект иfили програма, финансиран/а сьс да Х неП
средства от Европейския сьюз
Идентификация на проекта: l

проект N! BGO5M2oP001-1. 002-0001 "Фундаментални/ транслиращи и клинични
изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология",
финансиран от Оперативна програма НОИР

II. z. r4),Щопыrнителна информация:

РА3ДЕII II: Описание /Обособена повиция
II.z) описание 1

II.z.r) Наименовацие: 2

,Щоставка на Лабораторна везна
Обособена позиция N9: 2 4

II.z.z) .Щопъlrнителни СРV кодове 2

Основен СРVкод: 1 з8з11000

УНП: 8ff427ed-б54-404a-8a82-172a650l 3235 |+

Партнда:



ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНД ПОРЪЧКА (версия 7)

.Щопълнителен СРVкод: 1 2

II.z.з) Място на изпъJIпепие
основно мясго на изIтьIIнение:
ул. акад. Георти Вончев, бл.
кодN[IIS:r BG4rr

26

II.z.+) Описание на общесгвената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или усJIуги или указване на потребности и
изисквания)
,Щоставка на Лабораторна везна

a

II.д.s) Критерии 8а въвлатане r 2

Щ Критерий за качесгво - Име: / Тежест: r z zo
1 Технически преимущества
! КритериЙ, свързан с разходи - Име: / Тежеег: 1 2О

! Щена-Тежест:21
40

60

Il.z.rr) ИпформацIлп относно опциите
Опции
Описание на опциите:

да П неХ

II.z.rз) Ипформация относно средства от ЕвропеЙския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а сьс Да Х Не П
средства от Европейския gьюз
Идентификация на проекта:
проект N9 BGO5M2OPOO1-1. ОО2-ООО1 "Фундаментални, транслиращи и кл.н..lн.
изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология",
финансиран от Оперативна програма НОИР

II. z. r4),Щопъ.лнителна информация:

РАЗДЕJI II: Описание f Обособена повиция
II.z) Описание
II.z.r) fIаименование; 2

",Щоставка на Лабораторна
Обособена позиция NQ: 2 5

хладилна центрофуга"

II.а.z) .Щопьтrнителпи СРV кодове 2

Основен СРYкод: 1

.Щопълнителен СРVкод; r z
429з1100

II.z.з) Място ца изпъ7IIrепие
основно място на изпълнение:
ул. акад. Георти Вончев,
кодNUТS:r BGarr

бл 26
l

II.z,4) Описанrле rra обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или успуги или Jлазваце на потребности и
изисквания)
.Щоставка на Лабораторна хладилна центрофуга
II.z.5) Критерии за въздагане 1 2

fi Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2О

1 Технически преимущества
! Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2О

ffi I-1eHa - Тежест: 21

40

60

Il.z.rr) Информация относно опциите

Унп: 8й27ed-б54-404a-8a82-172a650l3235

Партидаi



ПартIrда: ОБЯВЛЕНИВ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Опции
Описание на опциите:

II.z.ц) Информация относно средства от Европейския съюв
Обществената поръчка е във връзка с проект иfили програма, финансиран/а сьс да ffi не !
средства от Европейския сьюз
Идентификация ца проекта:
проект Ns BGO5M2oP001-1. 002-0001 "Фундаментални, транслиращи и клинични
изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунолотия'', ,

финансиран от Оперативна програма НОИР

II. z.r4) Щопъ.тrпителна информация:

РАЗДЕII II: Описание f Обособена позиция
II.z) описание r

II.z.r)
",Щоставка на Система
Обособенапозиция N9: 2 6

за дейонизирана вода"

II.z.z),Щопъ.пнитедни СРV кодове 2

Осповен СРVкод: r

.Щопълнителен СРV код; r z
з8000000

II.э.3) Място на ивпъ.lrпепие
основно място на изпълнение:
ул. акад. Георги Бончев,
код NUTý:r BG4rr

бл 26

,
II.z.+) Описание на общесгвената цоръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или ус.пуги или указване на потребности и
изисквания)
,Щоставка на Система за дейонизирана вода
II.z.s) Критерии за възлагане 1 2

fi КритериЙ за качество - Име: / Тежест: 1 2 zo
1 Технически преимущества
! Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2О

fi Щена - Тежест: 21

40

60

Il.z.rr) Информация относпо опциите
Опции
Описание на опциите:

даП неХ

II.z.ц) ИнформацIIя отЕосIIо средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект иfили програма, финансиран/а сьс да Х неП

II.z. r4) Щопьтrнителна информация :

Унп: 8ff427ed_б54-404a-8a82- l 72а650 l 32з5



Партида:

l

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РА3ДВII II: Описание f Обособена позиция
описание

II.z.r) fIаимецование: 2

",Щоставка на Мултифункционален спектро-фотометър за плаки"
Обособена позиция N9: 2 1

II. z.z),Щопъ.ппителпи
Основен СРVкод: r

,Щопълнителен СРV код: 1

СРVкодове 2

з84зз000

II.z.з) Мяспо на изпъJIнение
осповно място на изпъJIнение:
ул. акад. Георги Вончев, бл.
кодN[IТS:l ВG4rr

26

II.z.+) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни рабо-ти, доставки или усJI}.ги иJIи указване на потребности и
изисквания)
,Щоставка на Мултифункционален спектро-фотометър за плаки

l

II.z.5) Критерии за въвдагане 1 2

Щ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2О

t Технически преимущества,
! Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежеgт; 1 zo

Х Це"а - Тежест: 21

40

60

Il.z.rr) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

даП неEl

II.z.rз) Информация отцоспо средства от Европейсклrlя съюв
Обществената поръчка е във връзка с проект иfили програма, финансиран/а сьс да Х неП
средства от Ввропейския съюз
Идентификация на проекта:
проект N' BGO5M2OP001-1. 002-0001 "Фундаментални/ транслиращи и клинични
изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунQлотия", l

финансиран от Оперативна програма НОИР

II. z. 14),Щопълнителна информация :

РА3ДЕJI II: Описание f Обособена позиция
II.z) Описание
II.e.r) Наимепование: 2

",Щоставка на СО2 Инкубатор"
Обособена позиция N9: 2 В

II.z.z),Щопъ.тrнителни СРV кодове 2

ОсновенСРVкод: r

Допълнителен СРVкод: 1 2
зз152000

II.э.з) Място на изпьднение
основно място на изпълнение:
ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
кодNUТS:1 BG+rr

II.z.4) Описапие на общесrвецата поръчка:
(естество и количество па сгроитФIни работи, доставки или уcrrуги иJIи указване на потребносги и
изисквания)

1

1

Унп: 8ff427ed-f5 54- 404а-8а82- 17 2аб 5 0 | 323 5



ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (всрсия 7)

!оставка на СО2 Инкубатор
II.z.s) Критерии за възлагане 1 2

fi КритериЙ за качество - Име: / Тежест: 1 z zo
1 'Iехнически преимущества
! КритериЙ, свързан сразходи - Име: /Тежест: 1 2О

fi Щена - Тежест: 21

40

60

Il.z.rr) Информация отЕосIIо опциLfте
Опции
Описание на опциите:

Да П н"Х

II.z.r3) Информация относно средства от ЕвропеЙския съюз
обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а сьс Да 8 не П
средства от Европейския сьюз
Идентификация на проекта:
ПРОеКТ N' BGO5M2OP001-1. 002-0001 "Фундаментални/ транслиращи и клинични
изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната ип"{унология'',
финансиран от Оперативна програма НОИР l

II.z. r4) Щопьтrнителна информация:

РА3ДЕII II: Описание /Обособена повиция
Описацие 1

II.д.r) Наименование: 2

",Щоставка на Мултифункционален
ОбособенапозицияN9: 2 9

ELISpot четец"

II.z.z),Щопъlrнителни СРV кодове 2

Основен СРVкод: r

.Щопъ.пнителен СРVкод: 1 2
з8000000

II.z.з) Място на изпълпецие
основно мясго на изпълнение:
ул. акад. Георги Бончев, бл.
код NUTS:t BG4rr

Zo

II.z.+) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги иJIи )rказване на потребности и
изисквания)
!оставка на Мултифункционален ELISpot четец

,

II.z.s) Критерии за възлагане 1 2

ffi КритериЙ за качество - Име: / Тежест: 1 2 2О

1 Технически преимущества
! КритериЙ, свързан с разходи - Име: / Тежест: r zo

ffi I]eHa - Тежест: 21

40

60

II.э.rr) Ипформация относпо опциIrте
Опции
Описание на опциите:

даП неХ

II.z.rз) Иrrформация отЕосцо средства от Европейския съюв
Обществената поръчка е във връзка с проект пf пли програма, финансиран/а сьс Да 8 Не П
средства от Европейския еьюз
Идентификация на проекга:
ПРОеКТ N9 BGO5M2OP001-1. 002-0001 "Фундаментални, транслиращи и клинични

Партпда;

I

УнП: 8fi427ed-б54- 40 4а-8 а82- 1'1 2а65оlз2з 5



Партида: оБяВJЕниЕ ЗА възложЕНА поРъlкА (версия 7)

изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунологиЕ/i
финансиран от Оперативна програма НОИР

II. z. 14),Щопълнителца информация:

РА3ДЦII II: Описание f Обособена позиция
II.z) Описание 1

РА3ДЕ.II II: Описание f Обособена повиция
rl.z) Описание 1

II.z.l) Наименование: 2

",Щоставка на Фотодокументационна система\\
ОбособенапозицияNQ: 2 10

II.z.z),Щопъ.пнителни СРV кодове 2

Основен СРVкод: 1

.Щопълнителен СРVкод; 1 2
зв000000

II.z.з) Място на ивпълЕение
Оснорно място на изпълнение:
ул. акад. Георги Вончев, бл.
кодNUТS:r BG4rr

26

II.z.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки иJlиуслути иJIи указване на потребности и
изисквания)
",Щоставка на ФотодокуvIентационна система"
II.z.5) Критерии за възлагане 1 2

fi КритериЙ за качество - Име: / Тежест: 1 2 2О

1 Технически преимущества
! Критерий, свързан сразходи - Име: /Тежест: 1 zo

ffi I]eHa - Тежест: 21

40

,

60

Il.z.rr) Ипформация отцосно опциIrте
Опции
Описание на опциите:

даП неХ

II.z.ц) Информация относно средства от ЕвропеЙския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а сьс Да Х Не П
средства от Европейския сьюз
Идентификация на проекта:
ПРОект N' BGO5M2OP001-1. 002-0001 "Фундаментални, транслиращи и клинични
изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната и\4унолотия'',
финансиран от Оперативна програма НОИР

II. z. 14),Щопълнителна ипформацЕп:

II.z.r) [Iаименование: 2

",Щоставка на !ълбоко-замразяващ фризер"
Обособена позиция NQ: 2 1 1

II.z.z),Щопъ:rните.пни СРV кодове 2

Основен СРVкод: 1 З 91 11,120
,Щопълtнителен СРV код: 1 2

II.z.з) Място на изпъдЕение
основно място на изпълнение:

Унп: 8ff427еd_б54_404а-8а82-1'12а65о132з5



|--

Партила:

РА3ДЕJI II: Описание f Обособена позиция

оБявJБниЕ зА Въ3ло)IGнА поРъlкА (версия 7)

ул. акад. Георги Бончев, бл.
код NUTS;1 BG4rr

26

II.z.+) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителци работи, доставки иJIи усrIуги или указване на потребности и
изисквания)
!оставка на !ълбоко-замразяващ фризер
II.z.5) Критерии вавъвлагане 1 2

fi Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2О

1 Технически преимущества
! Критерий, свързан сразходи - Име: /Тежеgг: 1 20

Щ Щена-Тежест:21
40

60
l

Il.z.rr) Иrrформация отпосцо опциI[те
Оuции
Описание на опциите:

да П не8

II.z.rз) Ипформация относно средства от Ввропейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а сьс Да Х Не П
средства от Европейския gьюз
Идентификация на проекта:
проект N' BGO5M2OP001-1. 002-0001 "Фундаментални, транслиращи и клинични
изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология",
финансиран от Оперативна програма НОИР

II.z.r4) .Щопьтrнителна ипформация:

описание
II.z.r) Наимеrrовапие: 2

",Щоставка на Съдова система
ОбособенапозицияN9: 2 12

за течен азот"

II.z.z),Щопъ.тrнителни СРV кодове 2

Основен СРVкод: r

,Щопълнителен СРV код: 1 2
з8000000

II.z.з) Мяgго на ивпьIIЕепие
основно място на изпълнение:
ул. акад. Георги Бончев,
код NUTS:r BG4rr

бл 26

II.z.+) Описание ца обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки иJIи усJI}ти иJIи указване на потребности и
изисквания)
.Щоставка на Съдова систеI.4а за течен азот

II.z.s) Кри:терии аа възлагане 1 2

[t Критерий за качеgгво - Име: / Тежест: 1 z z0

1 Технически преиIйущества
! Критерий, свързан сразходи - Име: /Тежест: 1 2О

fi Щена - Тежест: 21

40

60 l

Il.z.rr) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да П неХ

УнП; 8ff427ed_f554-404a-8a8z- |'7 2а650 |з2з5



РА3ДLII II: Описание f Обособепа позиция
II.z) Описание r

II.z.r) Наимепование: 2

",Щоставка на Микроарей скенер..
ОбособенапоэицияN9: 2 1,4

II.z.z).Щопъпнителни СРV кодове 2

ОсновенСРVкод:1 З852ОООО
,Щопълнителен СРV код; 1 2

II.z.з) Място Еа иапъ.днение
основно мяето на изпълнение:
ул. акад. Георги Бончев,

II.э.4) Описапие па общесrвецата поръчка:
иJIи уФIуги иJIи указване на

Доставка на Микроарей скенер
II.z.5) Критерии за възлагане 1 2

ffi КритериЙ за качество - Име: / Тежест: 1 2 2О

1 Технически преимущества
П КритериЙ, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2О

Х Цена - Тежест: 21

40

Il.z.rr) ИпформацIлп отцоспо опциите
Опции
Описание на опциите:

II._z.ц) ИнформацIпп относно средgItsа от Европейския съюа
Обществената поръчка е във връзка с проект и/илЙ програма, финансиран/а сьс да 8 не Псредства от Европейския сьюз
Идентификация на проекта;
проект N9 BGO5M2oP001-1. 002-0001 ..Фундаментални, транслиращи и клиничниизследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунолотия'',

II. а. r4),Щопыrнителна информация:

II.z) Описание 1

II.z.r) Irаименование; 2

",Щоставка на Микроскопска апаратура..
Обособена позиция NQ; 2 15
II.z.z),Щопътrнителни
Основен СРYкод: r

ДопълнителенСРVкод: r

СРVкодове z
з8511000

2

II.z.з) Място ца ивпълнепие
основно мяgго на изпълнение:
ул. акад. Георги Бончев, бл.
код N[ITS:r BG4rr

zo

ДLД.J..\Д.писдцI;еляJ.6rrrестцснатq_пппъ-ця ц

УНП: 8ft?27ed-f554-404a_8a82- l 72а6501 з2з5

26

L__

60

да П не8

РА3ДЕJI II: Описание f Обособена позиция



ОБЯВJIЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.z.5) Критерии за възJIагаЕе 1 2

[l Критерий за качесгво - Име: / Тежест: r z еО

1 Технически преимущесЕва
П Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: r

ffl I]ена-Тежест:21
40

Il.z.rr) ИпформацI.tЕ отпоспо опцишге
Опции
Описание на опциите:

[I._z.ц) ИнформацItя отпоспо средеIва от Европейския съюв
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския gьюз
Идентификация на проекта:
проект N! BGO5M2oP001_1. 002-0001 "ФундаменталнИt транслИращи и клиничниизследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунолотия'',
финансиран от Оперативна програма НОИР

РАЗДЕ"II II: Описание f Обособена позиция
II.2 Описание 1

II.z.r) fIаименование: 2
t'!оставка на Система за хистологични изследвания'.
Обособена позиция N9: 2 1 6

II.z.z),Щопъ.ппr.rте.пни СРV кодове z
ОсновенСРVкод:1 З8ООOOОО
.Щопълнителен СРVкод; r 2

II.z.3) Място на изцъ7Iнение
основно място на изпьднение:
ул. акад. Георги Вончев, бл.

II.z.4) Описание на обществената поръчка:
и количество на строителни

II.z.5) Критерии gа възлатаце 1 2

Щ КритериЙ за качеgгво - Име: / Тежест: r z zo
1 Технически преимущества
П Критерий, свързан с раэходи - Име: / Тежест:
Е Цена-Тежест:2r
40

Il.z.rr) ИпформацIпЕ относцо опциIIте
Опции
Описание на опциите:

II.-.ц) Информацап отпосцо средства от Европейския съюз
Обществената поръ-чка е във връзка с проект и/илЙпрограма, финансиран/а сьс
средства от Европейския gьюз
Идентификация на проекта:
проект Nq BGO5M2OPO01-1. 002-0001 ..Фундаментални/ трансли

даХ неП

ащи и клинични

УНП; 8ff427еd_б54_404а-8а82-172аб5оlз235

Партида:

60

rr-

даП неХ

да8 неП

26

60

даП не8



Партида:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

изследвания в областта на кцииlе и кциозната имунолот'ияll Iансиран от Оперативна п грама ноир
II.z. r4) .Щопътrнителна информация:

РА3ДЕJI II: Описание f Обособена повиция

II.s.r) Irаименовацие: 2

"Ламинарен кабинет клас
ОбособенапозицияNq: 2 П
II.z.z),Щопыrпителни CPV кодове 2

ОсновенСРVкод;1 ЗВOOО000
,Щопълнителен СРVкод; 1 2

II.z.з) Място на ивпълнепие
основно място на изпъJIнение:
ул. акад. Георги Бончев, бл.

II.z.+) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителци работи, доставки иJIи усJI}ти иJIи указване на потребности и
изисквания)

II.s.s) Критерии 8а въздатане 1 2

Щ КритериЙ за качеgгво - Име: / Тежест: 1 2 2О

1 Технически преимущества
П КритериЙ, свързан с разходи - Име: / Тежест: r аО

fi Щена-Тежест:21
40

Il.z.rr) ИнформацЕп отпоспо опцците
Опции
Описание на опциите:

II..а.ц) ИнформацшЕ отпосцо средства от Европейския съюа
Обществената поръчка е във връзка с проект и/илЙпрограма, финансиран/а със
средства от ЕвропейскиrI сьюз
Идентификация па проекта:
проект Ns BGO5M2oP001-1. 002*0001 "Фундаментални, транслиращи и клиничниизследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунолотия'',

нсиран от Оперативна проrr

РАЗДЕJI II: Описание /Обособена повиция
II.z) Описание r

II.z.r) IIаименование; 2

Автопдатизиран брояч на
ОбособенапозицияNq: 2 18

клетки с възможност за флуоресцентна детекция

II.z.z) .Щопъ.тrните.тrпи СРV кодове 2

Основен СРVкод: 1 З8 00000О
.Щопъrrните;lен СРVкод: 1 2

II.z.з) Мяgго па IлзпъJIIIение
основно място на изпълнение:

УНП; 8ff427ed-Б54_404a-8a82_1 72a650l з2з5

1

60

даП не8

да 8 неП



Партида:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

ул. акад. Георги Бончев, бл.

II.д.+) Описапие на обществената поръчка:
(естество и количесгво на строителни работи, доставки иJIи услугиизисквания)
Автоматизиран брояч на клетки с възможност за

иJIи указване на потребЕости и

флуоресцентна детекция

1

п
х
з0

технически
Критерий, свързан
Цена - Тежест; 21

преимущества
с разходи - Име: / Тежест:

Il.z.rr) Информацаff отцосцо опцишге
Опции
Описание на опциите:

tl._z.rз) ИнформацIлЕ отЕосцо средства от Европейския съю8
Обществената поръчка е във връзка с проект и/илЙпрограма, финансиран/а сьс
средства от Европейския сьюз
ИдентификацЕя на проекта:
проект N9 BGO5M2oP001-1. 002-0001 "Фундаментални, транслиращи и клинични
изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунолотия'r,

нансиран от Оперативна програма НОИР
II. z. 14) .Щопыrнителпа информация:

РАЗДЕI[ II: Описание f Обособена повиция
описание 1

II.z.r) frаимецовацие; 2

"UV,/ Vis спектрофотометър работа с кювети"
Обособепа позиция N9; 2 1 9

II.z.z),Щопъ.лнителни CPV кодове 2

ОсновенСРVкод: r

,Щопълните.тlен СРV код; r z
з84зз000

II.z.з) Място па изпъ.lrцецие
основно място на изпълнение:
ул. акад. Георги Бончев, бл.

II.э.+) Описацие па общесItsената поръчка:
(естество и количество на сгроитеJIни работи, досгавки иJIи уепуги иJIи указваце на потребносги и
изисквания)

х
1

п
х
з0

КритериЙ за качество - Име: / Тежест: 1 2 2О

Технически преимущества
Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест:
Щена - Тежест: 21

Il.z.lr) ИнформацI&п отIIосно опциите
Опции
Описание на опциите:

Унп: 8m|27еd-б54_ 404а-8а82. l'I 2а65о lзzз 5

i 70

даП неЕ



Партида:
ОБЯВЛЕНИЕ 3А ВЪ3ЛОЖЕНА ПОРВКА (версия 7)

[I,z.ц) Информация относно средства от Европейския съюа
Обществената поръчка е във връзка с проект и/rurЙпрограма, финансиран/а сьс
средства от Европейския сьюз
Идентификация на проекта:
проекТ N9 BGO5M2oP001-1. 002-00О1 t'ФундаМентални, транслиращи и клиничниизследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунолотия'',
финансиран от Оперативна проrrрама НОИР
II.z.r4) .Щопьrrнителна информация:

II.z) Описапие r

II.z.r) Наименование: 2

" Многорежимен четец за А{икроплаки.'
ОбособенапозицияN9: z 2О

II.z.z) Щопыrнителни СРVкодове 2

основенСРVкод:1 з8ОООООО
ДопълнителенСРVкод: r 2 ___
II.z.3) Място на изпълнеЕие
основно място на изпълнение:
ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
код NUTS:t BG4rr
II.z.+) Описапие на обществената поръчкаs
(естество и количество на строителни работи, доgгавки
изисквания)
" Многорежимен четец за микроплаки..

иJIи ушуги иJIи указване на потребности и

ý КритериЙ за качество - Име: / Тежест: 1 z еО

1 Технически преимущества
П КритериЙ, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2О

fi I]eHa - Тежест: 21

з0

10

Il.z.rr) ИнформацItп относпо опциIлте
Опции
Описание на опциите: да П неEJ

даEI неП
II.z.ц) ИнформацIпЕ относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връвка с проект и/или програма, финансиран/а сьс
средства от Европейския сьюз
Идентификация на проекга:
проект Ns BGO5M2oP001-1. 002-0001 "Фундаментални/ транслиращи и клиничниизследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунолотия'',
финансиран от Оперативна програма НОИР
II. z. r4) Щопъ.пнителна ипформация:

УНП; 8fll27ed-ý54_404a-8a82-1 72а650 l 3235

РАЗДЕJI II: Описание f Обособена позиция



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия ?)

РАЗДЕII II: Описание f Обособена позиция
описание 1

II.z.r) IIаимецоваЕие: 2

" Комплект едноканални
Обособена позиция Nq: 2 2 1

вариабълни пипети"

II.z.z) .Щопъ.тrнитетrни СРV кодове 2

Основен СРVкод: r

.Щопълнителен СРV код: r z
зв4з7100

II.д.з) Мясго на изпьпнение
основно място на изпълнение:
ул. акад. Георги Бончев, бл Zo

II.z.4) Описание па общеегвената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки иJIи усJIуги иJIи указване на потребности и
изисквания)
Комплект едноканални вариабълни пипети
II.z.s) Критерии за възлагане 1 2

fi КритериЙ за качество - Име: / Тежест: r z zo
1 Технически преимущества
П КритериЙ, свързан с разходи - Име: / Тежест: r zo

[l I]eHa - Тежест: 21

40

60

II.э.rr) Информация отцоспо опциIrге
Опции
Описание на опциите:

даП не8

II.z.r3) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект иfилипрограма, финансиран/а сьс Да Х не Псредства от Европейския gьюзИдентификацця,напроекта; J*.., ,.проект Ns BGO5M2oP001-1. 002_0001''Фундаментални.,Iранслиращи и клинични
изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната и\лунолотия'',
финансиран от Оперативна програма НОИР
II.z. r4),Щопъlrнителна информацIаЕ:

РАЗДВII II: Описание f Обособепа повиция
Описапие 1

II.z.r) fIаимепование:
"система за течна
Обособена позиция Nq: z

2

хроматография"
2?

кодове 2

з8437100
II.z.z) .Щопъпнителни СРV
Основен СРVкод: r

.Щопълнителен СРV код; 1 2

II.z.з) Място ца ивпьrIнение
основно място на изпълнение:
ул. акад. Георги Бончев, бл. 26
код NUTS:t BG4rr

t
II.z.4) Описание па обществепата поръчка:
(естество и количество на строитеJIни работи, доставки иJIи успуги иJIи )rказване на потребности и
изисквания)

Унп: 8flil27ed-б54_404a-8a82-1 72а65о l з2з5

,-_fI



Партида: ОБяВЛЕНиЕ ЗА ВЪЗЛОХGНА ПОРЪ*А (всрсия 7)

Система за течна хроматография
II.z.s) Критерии ва въвJIагане 1 2

[t КритериЙ за качесгво - Име: / Тежест: 1 а zo
1 Технически преимущества
П КритериЙ, свързан сразходи - Име: /Тежест: r 2О

! Щена - Тежест: 21

40

60

относно опциите
даП неХ

Il.z.rr) Информация
Опции
Описание на опциите:

II.z.rз) Информация относно средства от ЕвропеЙския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Х не Псредства от Европейския gьюз
Идентификация на проекта: 

lпроект N9 BGO5M2OP001-1. 002-0001 "Фундаментални, транслиращи и клиниQни
изследвания в обласцта на инфекциите и инфекциозната .имунолотия'',
финансиран от Оперативна програма НОИР
II.z. ц) Щопъ.ппителна информация:

РАЗДЕJI IV: ПРОЩЕД)rРА
fV.r) Описание
rV.r.r) Вид процедryа
[lОткрита процедура

!Ускорена процедура
обосновка:

!Ограничена процедура
!Ускорена процедура

обосновка:
! Състезателна процедура с договаряне

!Ускорена процедaра
обосновка: l

!Състезателен диаJIог t

!Партньорство за иновации
f]възлагане,на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник

на ЕвропейСкия gьюЗ в qIIr{аите, изброени по-долу (моля, попълнете прилЪжение Гi)
!Публично gьстезацие

ПfIряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)

Д.,.з) Информация относпо рамково спора3)rrиецие Iл.rIи дипамлrrlца система 
"u 'о*у**птази обществена поръчка обхваща скIIючването на рамково споразумение

ПУстановена е динамична система за цокупки
rV.r.6) Информация отпоспо елеIqроннлrя търт
ПИзползван е електронен търг
Mr.8) ИнформацItff относно Споразумението задържавни поръчки (GрА)
об_ществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA) да П неЕ

Ц.r.r) Предишна публикация oтIrocцo тази щrоцед4ра 2
Номер на обявлението в оВ на ЕС; zozo/S о5з-rz56rо
Номер на обявлението в РОП:96457о
(ЕOНО Оm еаеОНumе: ОбЯВЛеНuе за преОварumелна uнфорлtацtм, uэползвано кqmо поrcана 

"о 
y"obu" u

съсmезqmелна, процеOура; обявленuе зq, поръчка.; обявiенuё за Ооброволнq прозрауiосй ех-qпtе)
отцосцо прекратяване на

Унп: 8ff427ed_f554- 404а-8а82- l'l 2а65о |32з 5



влениет0 00хваща прекратяването на динамичната сиgгема за покупки, rryбликувана с
обявление за поDъчка

Ц.r.s) Информация относно прекратяване Еа състезателна цроцед/ра, обявена чtrrез
обявление 8а цредварLfтq/Iна информация
!възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за

Партила:

V: ВЪ3JIАГАНЕ нАПоРЪЧкАТА 1

Възложена е поръчка/обособена повиция

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

да 8 неП

Поръчка Na (ffоговор N9): i*'7 9 / 22 .12 .2О2О
Обособена позиция N9: 2 22
наимецование:
Система за течна хроматография

Поръчката/обособена позиция не е възложена
п Це са поJrучени оферти иJIи змвления за }п{астие rulи всички са били отхвърлени

Оригинално обявление, изпратено чрез 7

!eNotices
ПТЕD еSепdеr

Потребителско влизане в TED eSender: z
Справка за обявления:ПППП-ПППппп ? (годиtла и номер надокумента)

V.z) Възлагане на
V.z.r) ,Щата на сI&rIючваце ца дотовора
22.L2.2o29 дд/мм/гггг
V.z.z) ИнформацItп относЕо оферти
Брой на пол)нените оферти: r
Брой на офертите, поgьпLuIи от МСП: 1
(МСП - както е определено в Препоръка аооз/збr/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъплUIи от оференти от други държави - членки на ЕС: о
Брой на офертите, постъпLUIи от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о
БDой на офертите, цолJrчени по елеrстронен път: о
fIоръчката е възложена на група от икономически оператори да П неХ
V.Z.3) Наименование и адрес на изпъцнителя r
Официално наименование:
АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД

Национален регистрационен iомф: z
1,1 51,552 4з

Пощенски адрес:
бул. България Ns 52К, вх. t, ет. 4

l'рад: | код NUTS:софия l всцlr
Пощенски код: | Държ.ава:16в0 lBc

Електронна поща:
aamedlcafGloze. net

Телефон:
+з59 29625зв

Интернет адрес: (URL) Факс:
+з59 2962з982

V.z.+) Информацаff относно стойността на поръчката/обособепата позиция (без да севrчrючваДДС)
Първоначална общапрогнозна стойноgгнапоръчката/обособепата позиция:2 99251. о0
Обща стойностна поръчката/обособената позиция: 9924 1 . о0
или Най-ниска оферта; / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за paMKoBu споразаменuя - обlца максIuиална сmоilносtп за mазч обособена позuцuя)
(за luнаl,tuчнu сuсmемu за покупtаt - сmоilносmнапоръчкаmа/umе зg.^оrчпор*uОа,кояmо/коlr*оrп

Унп: 8ft427ed_б54-404a_8a82-1 72a65ol з2]5



оБявлЕниЕ ЗА вЪзложЕнА поРъtкА (версия 7)

Поръчка Na (!оговор N9): 1В0 / 22 . 12 .2О2О
Обособена позиция N9: 2 1З
наименование:
,Щоставка на конвенционален PCR апарат
Възложеца е поръчка/обособена позиция да8 неП

(за поръчкu, базuранu на ралtковч СпоразуrуIенlм; ако mова се uзuсква - сmоilносmна
зq mазu парmuOа., кояmо/коumо не е/са ыслючена/ч в преOulлнч обявленlrя за възла?ане на
й".s) ИнформацшЕ отпосно въвдагането на подивпыrнител/и
[ Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител'f п
Стойност йJlи дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се вшlючва,Щ.ЩС: _ Валута: BGN
Дял: _О/о
кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подивпълнители:

РА3ДЕ.II V: ВЪ3JIАГАIIЕ IIА ПОРЪЧКАТА 1

Поръчката/обособена позиция не е възложена
ПЦе са полr{ени оферти LUIи за;IвJIенИя за}л{астце иJIи всички сабилцотхвърлени

Оригинално обявление, изпратено чрез 7

!eNotices

Потребителско влизане в TED eSender: z
Справка за обявления:[]пt]t]-пппП[[ z (година и номер на документа)

V.z) Възлагане на
V.z.r) Щата на скIIючваце на договора
zz.rz.zozo дд/мм/гггг
V.s.z) Информация отпосцо оферти
Брой на получените оферти: z
Брой на офертите, постьпиJIи от МСП: z
(мсп - както е опредеJIено в Препоръка zооз/збr/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпиJIи от оферепти от други държави - членки на ЕС: о
Брой на офертите, постьпиJIи от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о
Брой на офертите, по.гrучени по електронен път: о
fIоръчката е възложена на гр),тrа от иконоцлически оператори да Пtне Х

Официално наименование:
АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД

Национален регистрационен номер: 2

17515524з
lIощенски адрес:
бул България Ns 52К, вх. 7, ет.4
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
16в0

.Щържава:
BG

Електронна поща:
aamedica_]_GIoze. net

Телефон:
+з59 2962з982

Интернет адрес: (URL) Факс:
+з59 29625з86

изпълнителят е Мсп lrхГнБГ

Унп: 8fp127ed_б 54- 40 4 a,8a82-'l'l 2а65о lз2з 5

Партида:

в за възла2анена



ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Обща стойноет на поръчката/обособената позици;: '1З 9 6 0 .
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута; BGN
(за pataKoBu спора3уменuя - обtца максu.]уtална сmоil.носm за lпQзч обособенq позuцuя) l(за }uнаlrtuчнu сuсmемu 3q. покапш! - сmоilносmнапоръчкаmа/umе заmаа!порmuао,кояmо/ко|tmоне
е/са вt<лючена/ч в преOuшнч обявленuя зq възлQеQне на поръчtаl)
(за поръчtru, базuранu на.рсL^!tlювч спорсвуменuя; ако mова се uзuсква - cmoitHocm на поръчrcаmа/umе
за mазu пqрmudа, кояmо/коumо не е/сq вклюуена/ч в npeOutltHu обявленtм за възла?qне на
V.=.s) Информация относно въвлагането на подивпьrIнител/и! Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпъл нителfи
Стойноgг или дffI от поръчката, които е възможно да бъдат възJIожени на подизпъJIнители 4
Стойност, без да се вк.пючва.Щ.ЩС: _ Валута: BGN
Дял: 

-%

кратко описание на деJIа от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Поръчка N9 (.Щоговор N9):
Обособена позиция N9: 2
наименование:
Фотодокументационна система
Възложена е поръчка/обособена позиция

fIоръчката/обособена позиция не е възложена
ПНе са полrIени оферти иJIи з{uIвления за r{астие иJIи всички са били отхвiрлени

Оригинално обявление, изпратено чрез 7

!eNotices
ПТЕD еSепdеr

Потребите;lско влизане в TED еSепdеr: 7_
Справка за обявления:[]ППП-ППППt][ z (година и номер на доr<умента)

на цзпращане на оригиналното обявление: 7

V.z) Възлагаце на
V.а.r),Щата па сключваIIе па договора
22.L2.?o2o дд/мм/гггг
V.s.z) Ипформация отпоспо оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, поgгьпиJIи от МСП: 4
(МСП - както е опредеJIено в Препоръка 2ооз/з6l/ЕО на Комисията)
Брой на офермте, поgьпиJIи от оференти от други държави - IuIенки на ЕС: о
Брой на офертите, постъпиJIи от оференти от държави, които не са чJIепки на ЕС: о
Брой на офертите, полryчени по errertTpoцeH път: о
Поръчката е възложена на група от икономически оператори даП неХ
V.z.3) Наимеповацие и алрес на ивпъ.пнителя 1

Официално наименование:
АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД

Национален регистрационен номер: 2

17515524з
Пощенски адрес:
бул България J$ 52Ко вх. I, ет. 4

Град,
София

код NU'l'S:
BG411

fIощенски код:
16в0

flържава:
BG

Електронна поща:
aamedicalGloze. net

Телефон:
+з59 29625з86

Унп: 8f1427ed-Б54_ 404а-8а82-]1 7 2a650l з2з 5

Партrtда:

V: ВЪ3JIАГАНЕ нАпоРъЧкАТА 1



+з59 2962з9в2
изпълнителят е Мсп даХГrъГ

или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети цредвид
Валута: BGN l
(за paMKoBu спорсtтуменlм - обtца максuмсuлнсl сmоtшосm зq. mазч обособена позuцtм)
(за 0uнамuчн1! cucmeMu 3а покапкu - сmоilносm на поръчкаmа/umе за -oqu nop*ula, кояmо/коrло *"
е/са вtutючена/ч в преOuшнч обявленlм за възлсrzане на поръчф
(за поръчtсu, базuранu Ha.pctJytщoBu споразамеш,п; ако mова се uы!сква - сmойносmнапоръчкаmа/umе
за mqзu парmuOq, кояmо/коumо не е/са вlиючена/ч в преОuшнч обявленl!я зсl възлаеане на поръчtш)
й*.s) Ипформациff отIIосЕо въвлатацето на подивпьпппrcлfп
f] Има възможносг поръчката да бъде възложена на подизп"лн"rел7"
Стойност иJIи дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпъпнители 4
Стойност, без да се включва ДДС: _ Вшrуга: BGN
Дял: 

-%

кратко описание па дела от поръчката, който ще бъде възложен ца подизцъJIнители:

РА3ДЕJI V: ВЪ3JIАГАНВ IIА ПОРЪЧКАТА 1

Партида: ОБЯВJlЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

fIоръчка Na (!оговор N9): 18 4 / LЗ . ОI .2O2I
Обособена позиция NQ: 2 1
fIаименование:
I]итоцентрофуга

{

Възложена е поръчка/обособена позиция даХ неП

Поръчката/обособена позиция не е възложена
са полr{ени оферти иJIи заявления за r{астие lulи всички са били отхвърлени

Оригинално обявление, изпратено чрез 7

f]eNotices
ПТЕD еSепdеr

Потребителско влизане в TED еSепdег: z
Справка за обявления:[]ппп-пппППП z (година и номер

па изпращане на оригинаJIното обявление: 7

V.z) Възлагане па
V.z.r),Щата па сключване па договора
rз.or.zozr дд/мм/гггг
V.z.з) ИнформацItя относIIо офертr.r
Брой на полrIените оферти: 3
Брой па офертите, постьпиJIи от МСП: 3
(мсп - както е оuредеJIено в Препоръка zооз/збr/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постьпlUIи от оференти от други държави - wIенки на ЕС: о
Брой на офертите, постьпиJIи от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о
Брой на офертите, полrлени по електDонен път: о
поръчката е възложена на гр)rпа от икономически оператори да П не х
V.z.3) Наименование и алрес ца изпъJIнителя 1

Официа.rrно наименование:
ЕлтА 90м оод

Национален регистрационен номер: z
1з0469816

llощецски адрес:

УнПi 8ff42?ed-Б54_404a-8a82-1 72а65о l 32з5



ПартIrда: оБявЛЕниЕ зА ВъзЛожЕнА поРЪtкА (версия 7)

жк. Банишораl ул. Враня Nэ В2-Вб
t рад:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1000

Лържава:
BG

!,лектронна поща:
officeGelta90. еu

Телефон:
+з59 298з964 9

Интернет адрес: (URL) Факс:
+з59 2 921 42з2

изпълнителят е Мсп ДатmБг
V.z.д) ИнформацаЕ относпо стойпостта па поръчката/обособепата позиция (без да севrоrючваДДС)
ПЪРВОНаЧаЛНа ОбЩа прогЕозна стоЙност на поръчката/обособената позиция: 2 221,1 5 . 0о lОбща стойносг на поръчката/обособената цозиция: 2 2 О 0 0 . 0 0
или Най-ниска оферта:
които са взети предвид

/ Най-висока оферта:

Валута: BGN
(за paMKoBu спора3аменllя - обulа максultсlлно сmоilносm за mазч обособена позuцtля)
(за duнамuЧнu сuсmемl! 3а поlцпlсu - сmоilносm на поръчкаmа/umе за mазч nop*uai, кояmо/коumо нее/са включена/ч в преOuшнч обявленuя за възлаеане Hd поръчф
(за поръчtаt, базuранu на _рqJуrковu споразаменлrя; qко mова се uзuсква - сmоilносmнапоръчкайа/umе
зq. mазu парmuOа, кояmо/коumо не е/са вlc/lючена/ч в преОuшнч обявленuя 

"о 
uooni"i"i на поръчtru)

I.r.s) ИнформацшЕ относЁо въвлагацето ца подизпъ.ппител/и! Има възможност поръчката да бъде възложена на подизцъл""."rri"
Стойност цJIи мл от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се вклlючва.Щ,ЩС: _ Валута: BGN
Дял: 

-оА

кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

V: ВЪ3JIАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Възложена е поръчка/обособена позиция

Поръчка Na ([оговор Na): 1S 5 / 1З . Ol .2О2\
Обособена позиция Nq: 2 1
fIаимецование:
"доставка на Мултифункционален спектро-фотометър за йлаки''

да8 неП

Поръчката/обособена позиция не е възложена
не са полуrени оферти иJIи заrIвления за }цастие иJIи всички са билиожвърлени

Потребитшско влизане в TED eSender: z
Справка за обявления:пп[]t]-пПпппП z (година и номер на доrсумента)

на изпрацане на оригиЕ€uIното обявление: 7

V.z.r) Щата па сI&rIючване падоговора

V.z.z) Ипформация отпосно оферти
Брой на полцrчените оферти: з
Брой на офертите, постъпиJIи от МСП: 3
щсп - какtо е опредеJIецо в Препоръка 2ооз/з6l/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпиJIи от оференти от други държави - 

"rr"*r*" 
на ЕС: о

от държави, които не са членки на ЕС: о

УНП: 8fрl27ed-б54_404a_8a82_172a65o l 3235



Партида:

{

ОБЯВJЕНИЕ 3А ВЪЗЛОЖЕНД ПОРЪЧКА (версия 7)

поръчката е възложена На гр}лпа от икономически

Официално наименование:
ЕлтА 90м 0од

Национален регистрацййББiф7
1з04 69в 1 6

жк. Ванишора, ул. Враrrя Jtlb В2-86

officeGeIta90. eu +з59 298з9649

Изпълнителяf е МСII

llървоначалнu оОщu прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 1з22о . 0ообща стойностца поръчката/обособената позиция: 1Зl9О. ОО
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за pal"tKoBu споразуменuя - обща мQксLlлtална сmоilносm за mаы! обособена позuцuя)(Зq 1uНСtЛluЧНu СuСmеМu 3а ПОКаПmr - сmо{шосm нq, поръчкаmа/umе за mазL! парmuоа, кояmо/коumо нее/са вwtючена/ч в преOuшнч обявленtм зQ възлаеQне на поръчф(::::::Y:!::Y::Y:::y:?Bu спрразуменuя; qко lповq. се uзuсква - сmоilносmнапоръчкаmа/umе
за mазu парmudа, кояmо/коumо не е/са ыulючена/ч в преаuшнч обявленuя за възла?ане на
й".s) ИнформацIаЕ относцо възлатаЕето ца подизпъппител/и
! Има възможноgг поръчката да бъде възложена на подизпъл""r*7"
стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се вкJIючва ДДС: _ Валра: BGN
Дял: 

-о%

кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Поръчка N9 (.Щоговор N9):
Обособена позиция N9; 2
наименование:
"!оставка на СО2 Инкубато

ВЪЗJIАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1

Възложена е поръчка/обособена позиция Да Х н.П

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са пол5пrени офертИ иJIи заrIвлеНИя За }п{астИе иJIи веичкИ са били отхвърлени

Оригинално обявление, изпратено чрез 7

!eNotices
ПтЕD еSепdеr

Потребителско влизане в TED еSепdеr: z
Справка за обявления:пП[]п-пШпппП 7 (година и номер надоrсумента)

на изпращан9 на оригин€шното обявлепие: 7

V.z.r).Щата на сI&rIючвапе ца договора

УНП; 8ff427ed_б54-404a_8a82-1 72а650 l3235

V.z.3) Наимецовапие и адрес на изпълнителя 1

I'рад: 
| код NIIГSСофия l всц rr

llощенски код: | flържава:
1ооо | вс

интернет адрес: (URL) Факс:
+з59 292,742з2



ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪ+А (версия 7)

Y.2:r) ИнформацаЕ относно оферти
Брой па полrIените оферти: r
Брой на офертите, постьпиJIи от МСП: r
!мс_п - както е определено в Препоръка эооз/збr/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, посIъпиJIи от оференти от други държави - членки на ЕС: о
Брой на офертите, постьпиJIи от оференти отдържави, които не са членки на ЕС: о

е възложена на гр}па от икономически

циаJIно наименование:
ЕлтА 90м оод

jKK. Банишораl ул. Враня N,82-86

Електронна поща:
office@e]ta90 +з59 298з9649
Интернет адрес: (U

+з59 2921 42з2

V,z,+) Ипформация отпосно стойноgrта на поръчката/обособената повиция (без да севrс.пючваДД(С)
ПървоначаЛна обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позициrI; 2 4892 о . о оОбща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 8 9 0 О . О О
или Най-ниска оферта:
които са взети предвид

/ Най-висока оферта:

Валута: BGN
(за paMKoBu спора3уменlrя - обtца максцлtална сmоilноап зq mсrзч обособена позuцttя)(за )uнамuчнu сuсmемu 3а покупlа! - сmоiшосmнqпоръчксlmа/umе зQmазчпарmuОа,кояmо/коumоне
фса включенфч в преOuшнч обявлешlя за възлазане,а поръuф

не е/са, ыслючена/ч в преOuшнч обявленuя за възлаеане на
У. r. s) Информаци.JЕ отIIоспо въвлагапето на подизпъ.7I я:ител f пf] Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпъл нuтел'f и
стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат 

"rrrо*"ъ" на подизпълнители 4
Стойност, без да се вклrючва.Щ.ЩС: .- Валута: BGN
Дял: _Yo
кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложец на подизцълнители:

РА3ДВII V: ВЪ3JIАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1

Възложена е поръчка/обособена позиция да8 неП

Поръчка N9 ([оговор Na):
Обособена позиция N9: 2

"Доставка на .Щълбоко-замразяващ фризер''

Поръчката/обособелrа позиция не е възложена
не са полl"rени оферти иJIи заrIвления за r{астие или всички са билпотхвърлени

Оригинално обявление, изпратено чрез 7

!eNotices
ПТЕD еSепdеr

влизане в TBD eSender: z

УнП: 8ff427ed_б54-404a-8a82-1 72а65о lз235

Партпда:



Парт}iда:

ОБ.ЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (верспя 7)

V.z.r),Щата па сIgIюr
1о лl лллi *_,_ , rBaнe надоговора

РJ:У" офертите, поЙпили от МСП: 2
Irrr.:, - както е ОПредчеj:_о_в Препоръка 2ооз/з6l/ЕО на Комисията)
;ffi ff lflil#]i: :::нз: l]:P:ry,* Ъ, дру." дпр*ави - членки на Ес: оБрой на оферти,е, постьплuIи о. оф"р.,,," 

";i:ЁХ"*:ffiЪ;;НlЖi,lf;i., оБрой на офертите, ПОл}^rени по електDонен път: о
е възложена на група от икономически

ЕлтА 90м оод

жк. Банишора, ул. Враня N9 82-86

-,

officeGelta9O. eu +з59 2 98з964 9

+з59 2921 42з2

fIЪРВОНаЧаЛЦа ОбЩа ПРОГНОЗНа стойцост на поръчката/обособената позиция: 2 2 4о 7 о . о оОбща стойност Еа поръчката/обособенuru поu"цr" : 2296О . ООИЛИ НаЙ-НИСКа Оферта: 
/ Най-висока оферта:които са взети предви д 
, ^4цrr DI!vv^4 чч,ер,r,а:

Валута: BGN

[:;5#:;Xi;:ZX:##:#;:ff #r:":#r""сtпоitносmзаmазu.обособенапозuцltя)
"1;";ж:,"У:::у:i;;';;;:;;";::::":r,::"Т:::;:r"У;mе За mа'u nop-uai, кояmо/rcоumо не

Стойност илц дялот поръчката, които . u"rr}iЪiХЪ"*Н";J"ХЖJJХ nu пооruпrr,нители 4Стойност, безда се включваДДС: Валута: BGNДял _о1
кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложец ца подизпълнители:

Поръчка N9 ({оговор Na):
Обособена позиц"" fuo; 'Irаименованце:
"Доставка на Съдова система за течен азот'.

РА3ДЕ.II V: ВЪ3JIАГАНЕ EIA ПОРЪЧКr\ТА

Възложена е поръчка/обособена .ro""u""
относно невъзлагане

поръчката/обособена позициrI не е възложена
|rre са полrrени оферти или заявления за уч€ иJIи всички сабилц

Унп: 8fРl27ed-ý54- 4о 4 а-8а82- 17 2а65о 1 з2з 5

Да8 неП



ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪ3ЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

фигинално обявление, изпратено чрез 7
!eNotices
ПТЕD еSепdег

Справка за обявлеЕия,t]t]ПП-tii]ijПйlr 
' (-дr"" 

" 
номер надокумента)Дата на изпращане на ориг""-пrоrо обявление: 7 пп /r"". /___-

V.z.r),Щата па скrIюч
13.о1.2о21 дд/мм/гггг 

tBaнe На ДОГОВора

Y:iP Ч"Оормация отцосцо оферти
ьрои на пол}^{ените оферти: r
lч:У" офертите, .,оЙп-" от МСП: r
\rylull * както е определено в Препоръка zооз/збr/ЕО на Комисията)

ffi;::8:ffi:: ж:*:*::i:g{lTl;;;pr" държави - rиенки на Ес: оБрой на офер,".е, постъпрuIи о, офuр""," ;;ffi;:^ffi:ffifo;*" #"Xi,i|"i., 
"

Брой на офертите, полrrени по erreKTpoнeн път: о
е възложена на груца от икономически

ЕлтА 90м ооп
1з0469816

регистрационен нйф: Е

Град;
София

offlceGelta90. eu I еле(рон:
+з59 298з9649Интерiетад!ББ@)

+з59 2921 42з2

_Об_щастойностнапоръчката/обособен;;;"';;i.;;1*7ЁiТ:ЪТТаПОЗИЦИЯ:2 
24610.ОО

ИЛИ НаЙ-НИсКа оферта: 
/ Най-висока оферта:които са взети предвид

Валута: BGN

[:;5#Ж:i;:Zi:i:#:Ж;::#:l:":##""сmоfrносmзаmазu,обособенапозuцuя),
'1;';#::,"I::::Н;;;;;;;;";';::::;#::,Т::#:rl;mе3аmqзчnop^uai,*o,-o7*oL-on"

Стойност или дял от цоръчката, които 
" ""rr;;1ЪiХЪаХlТ*ХЖ:!: "^подизпълни тели 4Стойност, без Да се вшrйчва ЩС' 

- - -'" 
Валута: BGN

Дял: _О%
кратко описание Еа дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП; 8fЕl27ed-б54_404a-8a82-1 72а6501з235

Партllда:



V: ВЪ3ЛАГАНЕ нАПоРЪЧкАТА 1

Поръчка N9 (.Щоговор N9):
Обособена позиция N9: 2

IIаименование:
"!оставка на Микроарей

189/1з
I4

скенер"

0I .2020

Партида:

Възложена е поръчка/обособена цозиция

ОБЯВJЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

даХ неП

Поръчката/обособена позиция не е възложена
f]He са пол},.{ени оферти иJIи заявления за r{астие иJIи всички сабили отl(върлени

Оригинално обявление, изпратено чрез 7

!eNotices
ПТЕD еSепdеr

на изпращане на оригинаJIното обявление: 7

V.z) Възлагане на
V.z.r) .Щата на скJIючване ца договора
1з.о1.2о21 дlI/мм/гггг
V.z.z) Информация отЕоспо оферти
Брой на цолгIените оферти: r
Брой на офертите, постьплuIи от МСП: r
(МСП - както е определено в Препоръка zооз/збr/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, цостьпиJIи от оференти от други държави - членки на ЕС: о
Брой на офертите, постъпиJIи от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о
Брой на офертите, полr{ени по елекгронен път: о

Поръчката е възложена на група от икономически оператори да П.не Х
V.Z.З) frаименование и адрес на изпъ.rIнителя 1

Официално наименование:
ЕлтА 90м оод

Национален регистрационен номер: 2

1з0469816
Пощенски адрес:
жк. Банишора, ул. Враня Ns 82-Вб
Град: | код NUTS:
софия | Bcalr

Пощенски код: | flържава:1ооо l вс
Електронна поща:
of f iceGe]_ta90. eu

Телефон:
+з59 298з9649

Интернет адрес: (URL) Факс:
+з59 292,142з2

изпълнителят е Мсп ------г;ЕImт-г-

BGN

или Най-ниска оферта:
които са взети предвид
Валута:

/ Най-висока оферта:

(эа paMKoBu споразаменlrя - общамаксuJйсulнасmоilносmзqmавчобособенапозuцlм)
(за duнаt"tuчнu сuсmемu 3а поlчппr - сmоilносm нq поръчкаmа/umе за mазч парmuОа, кояmо/коumо не
е/са вtслючена/u в преOuшнu обявленuя за възла?ане на поръчlсu)
(за поръчtаt, базuранu на pctlylвoтu споразаменlм; ако mова се uзuсква - сmоilносmнапоръчкаmа/umе
3q mа\u парmuOа, кояmо/коumо не е/са включена/ч в преOuшнч обявленuя за възлаzане на поръчпt)
V.z.s) ИнформацLхЕ отпосЕо възлагаЕето па подивпъ.пнител/и
! Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
стойност vulи дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4

УнП; 8ff427ed_б54-404a_8a82_1 72a650l 32з5 .28
l
t



,, без да се вмючва.ЩДС: 
-Щял: _Yо

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложеЕ на подизпълнители:

ОБЯВJЕНИЕ ЗД ВЪЗЛО)tЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РА3ДВII V: ВЪ3JIАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1

Възложена е поръчка/обособена позиция Да Х н"П

Поръчка N9 (ffоговор Na): IS2 / 22 .12 .2О2О
Обособенапозиция N9:2 15
IIаименовацие:
".Щоставка на Микроскопска апаратура..

относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена

са uолrlени оферти иJIи з€uIвленИrI За }п{астие LUIи всички сабилиотхвърлени

Оригинално обявление, изпратено чрез 7

!eNotices
ПТЕD eSender
ПДрго
Потребителско влизане в TED еSепdеr: z
Справка за обявления:пппп-пt]t]ппt] 'Тод""а " 

номер надокумента)
на оригинЕuIното обявление: 7

V.z.r).Щата на сIf.Irючване ца договора

V.д.э) ИнформацIеЕ относпо оферти
Брой на поJтучените оферти: r
Брой на офертите, посгьпиJIи от МСП: r
щсп - какго е оцредеJIецо в Препоръка 2ооз/з6l/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постьпиJIи от оференти от други държави - членки на ЕС: о
Брой на офертите, постьпиJIи от оференти от държави, които не са чJIенки на ЕС: о

е възложенq на група от икономически

Официално паименование :

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Национален регистрационен номер:
вз1641528

жк. Младост 1, бл. 28Б

BG411
Електронна поща-
nfoGmte-bg. соm +з59 28701060

V,z,+) ИнформацIпЕ относцо стойността ца поръчката/обособепата позцция (б;;;
вrоrючва ДДС)
Първонача;rнаобщапрогнознастойностнапоръчката/обособенатапозициrI:2 189з15.00
обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 8 8 9 б О . О О
rrли Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:

УНП: 8ff427ed_б54- 404 а-8а82- \'l 2а65о |з2з 5

Партида:

+з59 24621\2в



ОБЯВЛЕНИЕ 3А ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РА3ДЕJI V: ВЪ3.IIАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1

Възложена е поръчка/обособена позиция да Х неП

зu споразуменuя; ако mова се uы!сква - сmоilносmнапоръчкаmа/umе
не е/сq. ыиючена/ч в преOuшнч обявленuя за възла?сtне на поръчtсu)

J.".s) ИнформацшЕ отпосно възлагането па подиапъ.пнител/и
! Има въвможност поръчката да бъде възложена на подизпъJI rrr"п1,
стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се вrоrючва.ЩЩС; ..- Ba;ryTa: BGN
!,ял:. _О/о
кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на l1одизпълнители:

ГIоръчка Na ([оговор N9):
Обособепа цозиция N9; 2
наименование:
" Комплект едноканални

11 8 / l8 .72 .2020
2l

вариабълни пипети.'

IIоръчката/обособена позиция не е възложена
не са полуlени оферти или заrIвления за JлIастие или всички са билиотхвърлени

Оригинално обявление, изпратено чрез 7

!eNotices
ПТЕD еSепdеr

Потребителско влизане в TED еSепdеr: z
Справка за обявления:пппп-пt]пппП , 1Бд"Ы"

V.z) Въвлагане на п
V.z.r) .Щата на сrс.пючвапе па договора
rВ.оr.эоеr дд/мм/гггг
V.д.z) ИпформацIIя отЕоспо оферти
Брой на цолr{ените оферти: 4
Брой на офертите, постъпиJIи от МСП: 4
!мсп - какго е определено в Препоръка zооз/збr/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпиJIи от оференти от други държави - членки на ЕС: о
Брой на офертите, постъпиJIи от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о
Брой ца офертите, цолrrени по електронен път: о
ПоDъчката е възлоlкеня ття ".-о л. -*л-л.,,,,,о-,п,, л-о_л-лл,, ДаП неХ
V.z.з) Наименовапие II аJIDес на ивпълните-.rrя 1

| НационЕuIен регистрационен номер: 2

J 1з1025586
Пощенски адрес:
бул. овча Купел_ 1зNs

l'рад: | код NIIГSсофия | всцrr f;т;,*,*ол: lg;пжав1
Електронна поща:
fotGfot,bg Телефон:

+з59 29506660
Интернет адрес: (URL) Факс:

+з59 29559551

V.z.+) ИпформацIпff относно стойпостта па поръчката/обособепата позиция (без да севrоrючваДД[С)
П"р"опаrа.rr"аобща про"но""а сrой"ос" 

"а 
rоръ**ата/обособенаrа позиц"r: . 2з8о. 0О

УНП: 8fЁl27еd_б54- 4о4 а-8а82- l't 2аб 5О l, З2З 5

Партпда:

в
поръчкu,базuранu на

за възла?анена

за



Партнда:
ОБЯВJIЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

позиция: 2210,00
или НаЙ-ниска оферта:
които са взети предвид
Валута:

/ Най-висока оферта:

(за pa-MKoBu спорqJаменlм - обща максчмална сmоilносm зq, mазч обособена позuцuя)(За 0uНа,МuЧН1! Сl!СmеJИu 3а ПОrcУПКu - сmоiшосm на поръчкqmа/уmе зq, mазu парmuаа, кояmо/коumо не
"/л2" _"ууу?"фu в преOuшнч об iвленuя з а възла?Ф7е на поръчкu)

Hu обявлешlя зсl възлсrеане на
I.a.s) ИнформаЦап относцО въвдагапеТо па подивпъ.пните.тr/и! Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпъл ните/fч
стойцост или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва fflC: .- Валута: BGN
Дял: 

-о%

кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Поръчка N9 ([оговор N9): lВЗ / 22 .12 .2О2ООбособенапозицияN9:2 16
наимеповапие:
".Щоставка на Система за хистологични изследвания..

V: ВЪ3JIАГАНЕ IIА ПоРЪЧкАТА 1

Възложена е поръчка/обособена цозиция да8 неП
относно невъ8дагане

въздагане на

Поръчката/обособена позиция Ее е възложена
е са полуrени оферти I,IJIи заявления за rIасгие иJIи всички са били отхвърлени

игин(шно обявление, изпратено чрез 7

Потребитепско влизане в TED еSепdеr: z
Справка за обявления;[]t]пш-пппППП ' ("од""u l,r номер на документа)

на изпращане на оригин€uIното обявление: 7

V.z.r),Щата па скIIючване Еа договора

V.z.z) ИнформацшЕ относно оферти
Брой на полrIените оферти: r
Брой на офертите, поgIъплuIи от МСП: r
!мсп - както е опредеJIено в Препоръка 2ооз/з6l/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпиJIи от оференти от други държави - членки на ЕС: о
Брой на офертите, постъпиJIи от оференти отдържави, които не са членки на ЕС: о

Поръчката е възложена Еа група от икономически

Официално наименование:

бул. Иван Евстатиев
офис 20З

ГешоВ N9 2Еl БизttеС центъР Сердика, сграда 2,ел,2

BG411

УнП: 8fE27ed-l554_404a_8a82- l 72a650l з235

ч,

ла П ттеМ

lIощенски код:
1000

лържава:
BG

Град:
София



ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версня 7)

officeGbmgr.bg +з59 24472взз
Интернет адрес: (URL

V.z.+) ИвформацI,rff относцо стойността на поръчката/обособепата повиция (без да севrсrrючваДДС)
Първонача.пна обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 tIб 7 1 4 . 0 о
Обща стойносI на поръчката/обособената позиция: 1 1 6 5 О 0 . О О
r.ши Най-ниска оферта:
които са взети предвид
Валута:
(за paMKoBu спорqlаменlrя - обща лtаксltfulмна сmоilносm зсl mазч обособена позuцчя)
9:^Ч:У::У:^".":УЗУ._?: :9уу*r - сmоilносmнапоръчкаmа/uЙе заmазчпарmuоа,кояmо/коumо нее/сq ыuюченуtч в преOuшнu обявленttя за възла?сtне нiпоръчф

I. 
".s) 

Информация отцосцо въздагането на подиапъ.пнитеlr/и
! Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпъл в^ruл1,
стойност vu.,и дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС: .- Валута: BGN
lrял:. _О/о
кратко описание на дела от поръчката, който це бъде възложен ца подизпълнители:

V: ВЪ3JIАГАНЕ нАПоРъЧкАТА 1

Поръчка N9 ([оговор Na): L9O / 19 . О1 .2О21
Обособеца позиция Nq: 2 1 8
frаимецование:
"Автоматизиран брояч на клетки с възможност за флуоресцентна детекция..
Възложена е поръчка/обособена позициrI да 8 неП

относно невъздагаце

Оригинално обявление, изпратено чрез 7

!eNotices
ПТЕD еSепdеr

Потребителско влизане в TED eSend et 7 _
Справка за обявления:пппп-пt]пппП ? (година и номер на доr<умента)

на оригицzulното обявление: 7

V.э.r) ,Щата па сIuIючване па договора

V.д.э) Информацшп отпосно оферти
Брой на полr{ените оферти: r
Брой на офертите, поgгьпиJIи от МСП; 1

!мс_п - както е опредепено в Препоръка zооз/збr/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпLUIи от оференти от други държави - членки на ЕС: о
Брой па офертите, постъпLUIи от оференти от държави, които не са .IJIeHKи на ЕС: о

е възложена на група от икономически

но наименование: Национq4ен регистрационен номеп z

Унпi 8lй27еd_б54_ 404 а-8а82-'! 72аб 50'l з23 5

+з59 244128з1

ч



оБяВлЕниЕ ЗА ВъзЛожЕнА поРЪlкА (версия 7)

Антисел България 0О! 72115291 з

ул. ' ' 'Инлустриална' ' N9 11, Бизнес сити

antiselGeinet . bg +з59 295з\224
Интернет адрес: ([IRL)

V,z.+) Иrrформация относЕо стойността ца поръчката/обособепата повицItя (беа да севrс.пючваДДС)

rали Най-ниска оферта:
които са взети предвид

/ Най-висока оферта:

(за luна.t,tччнч сuаБмч за покупкч - на поръчкqmа/umе за mазч парmud а, rcояmб/iffi
е/са вмючена/ч в преОuшнu обiвленuя 

"" 
i"iiii"i" ;; ;;;;;Йi

(за поръчtсu, базuранu Ha.pqJytKoBu спорqламенllя; ако mова се uыlсква - сmоilносm на поръчкаmа/umе
за mазu парmuOq., кояmо/коumо не е/сq. включена/ч в преОuшнu обЕвленl!я,о iii"irЙе на поръчtаt)

стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС; _ Валута: BGN
Дял:. _Yо
кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

VI.3) .Щопыrнителна ипформация: 2

за процедDIrте цо обжалване
циtццо наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
fIощенски адрес:
бул. Витоша Ns

Грuд,
София

Пощенски код:
1000
Телефон:
+з59 29884070

Електронна поща:
cpcadmlnG срс . bg

Факс:
+з59 29807з15

http: / /www . срс. bg

Официа.пно наименовапие:

VI : ДОПЪЛНИТВJIНА ИНФОРМЩИЯ

УНП: 8fR27ed-б54_404a_8a82_1 72а65о l 3235

Град:
София

код NU'Iý:
BG41].

llощенски код:
1,202

лържава:
BG

Факс:
+з59 295з\224

р

l{ържава:
BG



Партлда:
оБявЛЕниЕ зА ВЪзложЕнА ПоРЪlкА (версия 7)

E;reKTpoHHa поща:

VI.+.з) Подавапе на жаJIби
точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жаJIби:

\II.аa4)_С.тrркба, от която може да бъде Пол5rчgцд ипформация o1пqcцo подаваЕето цаяса.rrби 2

Електронна поща:

vI.5) Щата па изпращане ца цаетоящото обявлецие

ПРlUIОЖЕНИЕ Гr - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
осповапия 3а възлагането папоръчката без предварIлтеlrпо публиц/ваце на обявлецие вапоръчка в Официален веgгпик па Европейския съюз

Щиреrстива zot4/z4/BC
(моля, ивберете съоIветпата опцIrя и представете обяснепие)

Няма оферти иJIи няма подходящиЪф@-заявления заrIастие 
" 
оffi

!открита процед/ра
!ограничена цроцедryа

без п не на обя

!За уоrуги/сгоки за наr{ноизсJIедователска и развойна дейност при строгите уеповия, указани в
директивата (само задосгавки) 

J ----'-'' J'

Строителството, доставките иJIи успугите могат да бъдат предоставени само'от определен икономическиоператор поради следната причина:
потсъствие на конкуренция по технически причини
!обществена поръчка с цел sьздаване иJIи фидобиване на уникаJIно произведение на изцусгвото иJIитворческо изпълнение

_ !защита на изкIIючителни права, вкrIючително права вър)lу интелекlуЕUIна собственост
!из''tючителни неотложни обqгоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган
_сьбития, и в сьответствие сьс строгите усJIовия, Jжазани в директивата
!.ЩопълrниТелни доставКи от първоначмниЯ доgгавчик, възложепи при строгите усJIовця, указани в

директивата
!Ново/и строитеJIство/уurуги, които цредставляват повторение на сьщеsгвращи строитеJIство/уепуги

и които са възложеци в gьответствие сьс строгите усJIовия, указани в директивата



оБяВлЕниЕ зА въЗложЕнд поРъtкА (в€рспя 7)

!Поръчка за усJIуги, предхо)цдана от конкурс за проект, възложена сьгласно предвLцените в конкурса
_за проект правиJIа на победителя Lши на един от победителите в него
!Осиryряване на доставки, които са котирани и закупеци на стокова борса
По:супка на доставки или усrIуги при особено изгодни усJIовия

сьгласно национ€шните правиJIа и разпоредби
2, Други основания 

"u:"-.1т_т_"-:: I-о_рчlrrа без предваритеJIно публикуване на покана за rlастие вgьgгезателна процедФа в Официа;lен вестник на Европейския сьюз
!обществената поръчка не по.rада в обхвата на прлuIожение надирективата
з. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително
ПУбЛИКУВаНе В ОфИЦишlен вестiик на Европейския qьюз е законоЙобразно, ;Й ЙЪ;;;rugьотносимите факти и когато е уместно, правните закIIючения в sьответgгвие с дирекrивата: (максим5rп,l
5оо думи)

ПРИJIОЖЕНИЕ ГS - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ

(моля, изберете съответпата опция и цредставете обяснепие)
L основания за избор на процедiра на пряко договаряне
строитеlrството, доgтавките иJIи уcrlугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически
оператор поради сJIедната причина:

Потсьствие на конкурецция поради технически причини
!обществена поръчка с цеJI сьвдаване иJIи пр"доЪ""чrr" на уник€ино произведение на изкуството лUIитворческо изпълнение

_ !защита на изкIIючиТеJIни права, вкIIючитеJIцо права върху интеJIекlуrшна собственост
ПР:У_:УYЧЧ"_За НаrIНОИЗСJIеДОвателскu 

" рu""оi"ч деЬЙ при сгрогите усJIови;I, указани в зоп(само за доставкиJ
П.Щопълнителни доставки от първоначаJIния доставчик, възложени при усJIови;Iта, указани в ЗоП
!предмет на поръчката е доставка ца стока, която се търryва на стокова борса, сьгласно списьк,

одобреН с акт на Министерския сьвет, по предпожение на министьра rа ф""irr""r"По:супка на доставки LIJIи усJIуги при особено изгодни усJIовия :.

Пот доставчик, който окончатеJIно прекратява своята стопанска дейност .

[от ликвидатори LUIи синдици при несьстоятеJIноgг, споразумение с кредитори иJIи сходна процедФаgьгласно национ€шните пpaBI.IJIa и разпоредби
ППОРЪЧКаТа е За УЗЦ",]Р:Д"ОЯЦана от конкурс за проект, възложена sьгласно предвидените в

цредизвикани от gьбития, които не могат да бъдат предвидuп" о, ""u"Ъ*;;;;;;;;;;зможноспазване на сроковете по чл, t78, аJL 2п 3 от ЗоП
П}З,::'ЗЗ:Т1":*"a_111i: :t11 публично gьстезапие е прекратена, тъй като няма подадени оферти

иJIи подадеците оферти са неподходящи и първона.rалrrо ой""rr""" усJIовия ,r. .u 
""щй;;;-'^"променени

!За много кратко време възникне възможност да се полуrат доставки иJIи усJIуги, при особено изгодни
_усJIовия и на цеца, зцачително по-ниска от обичайните пазарни цени
!Необходимо е повторение на строителство иJIи усJIуги, възложени от gьщия възложител/и напървонач,шния изпълнител, при наJIичие на усJIовията, посочеци в ЗоП
!Обществената поръчка е за услуги по приложение Na z и е на стойцост по чл. 2о, ал.z, т. z от ЗоП
z. обяснепие
моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне езаконосьобразно, като посочите сьотносимите факти и когато е }местно, правIrите зак.дючеЕия вgьответствие сьс ЗОП: (максимум 5оо думи)

УНп: 8ff427ed_Б54- 404 а-8а82- \ 7 2а65о lз2з 5

Партида:



Партида:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪ3ЛОЖЕНА ПОРЫКА (версия ?)

възлагащият орган/възложитеJIят носи отговорноgг за гарантирапе на спазване на законодател.ството

моля, повторете, колкото пъти е
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
задължителна информация, която не се публикува
може да бъде присъдена значимост вместо тежест
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий
за възлагане, тежестта не се използва

УНП: 8fil27ed-б54_ 404а-8а82- l'I2a65o l з2з 5
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