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flеловодна информация

Партида на възложителя: 01 1 7 5 Поделение:

Изходящ номер: 72О от дата: о9 / ов / 2OI9 (dО/мм/ eeze)

Да lo,
I

flaTa на изпращане на обявлението до ОВ на Eci Og / ов / 2OI9 (OOl мм/ ееzе)

3аведенО в преписка: 01175-2о19-оооЗ (ппппп-уууу-хххх)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
И нформация и онлайн формуля ри : httр;Z$ддрJеdдgдрз€Ч

обявление за

Резултати от процедурата за възлагане

възложена поръчка

на обществена поръчка

flиректива Z01 4 l 24 / ЕС / ЗОП

Раздел l: Възлагащ орган

1.1) Наименование и адреси 1 1моля, посочеmе всччкч възлаеащч opzoчu, кочmо оmеоворяm за процеОураmа)

официално наименование: Институт по микробиология акад.
Ангелов /ИмикБ/

Национален регистрационен номер;
00066201в

Пощенски адрес: ул . ,.Акад, Георги Бончев'' , бл .26
Град: Q9ф7д код NUTS: BG4 1 1 Пощенскикод:111З {ържава: България
Лице за контакт: чл. кор.
ИМикБ

Христо Найденски - директор
Телефон: +З59 2979Зr57

Електронна поща: miсЬGmiсrоЬlо , bas . bg Факс: +З59 2В7ООlО9

Адрес на профила на купувача: (URL)

1,1) НаименОвание И адресИ 1 (моля, посочеmе всччкч възлаеощч opeolu, коumо оmеоваряm за процеОураmа)

Интернет адрес/и

основен адрес: rURL) Lrt-l,p: / /,л,ыw. ii_ct_

Официално наименование;
технологии /ИИКТ/

Институт по информационни и комуникационни Национален регистрационен номер:
11 59051 21

Пощенски адрес: ул ,,Акад. Георги Бончев", бл.2
код NUTS: BG4 1 1 Пощенскикод:111З Държава: България

Лицезаконтакт: проф. дмн Гал,q Ангелова - .Щиректор на ИИКТ-БАН Телефон: +З59 29796611
Електронна поща: ilctCabas . bg Факс: +З59 2В10121з

. bas , bqlindex.lrtrnI

основеНадрес: (URLIht.tp://m_i,cr:oLl ,/,],мlз,i]2()weiJi,2()paqe/mi_ст:оЬ,i,,cllHornepdse!i20iэg.htm].

Град: София



ОфициалнонаименованИе: Институт по електрохимия и енергийни системи
'акад. Евгени Будевски' /ИЕЕС/

Национален регистрационен
номер:0006620В9

Пощенскиадрес: ул. ,,Акад. Георги Бончев", бл.10

Град: софия | код NUTS: BG4 1] Пощенски код: 111З flържава: България

Лице за контакт: проф, дхн Евелина Славчева - Директор на ИЕЕС-БАН Телефон: +З59 28122543

Електронна поща: eslavchevaGiees . bas . bg Факс: +З59 2В122544

Интернет адрес/и

Основен адрес: rURLl irtt_p_l/Дes_g-_has--bgl'Ц,,/aboutUs-l0B/mis:;ior-r-109

Адрес на профила на купувача: (URLI httр:/liееЕ-_]эаэ_,tщ7'Ьg/rэr,ос;еdrrr,еs*l1Зlр_д_оfr]-€:]Л

1.1 ) Наименование и адреси 1 1моля, посочеIпе всччкч възлаеаulч opeaHu, коumо оmzоваряm зо процеёураmа)

Официално наименованИе: Институт по минералогия и кристалография
'акад. Иван Костов' /ИМК/

Национален регистрационен номер:
вз1906з64

Пощенски адрес: ул . ,,Дкад. Георги Бончев", бл . 1 07

Град: Q9фцg код NUTS: BG4 1 1 Пощенскикод:111З |ържава: България

Лице за контакт: проф. д-р Росица Николова - ,Щиректор на ИМК Телефон: +З59 29797055

Електронна поща: mincrystGc.]_mc, bas . bg Факс: +359 29-191056

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL,) tittp : / /wщw . iпLс . bas , bg М1/
Адрес на профила на купувача: (URL,) iil_t_рi!ддд;Цщ:=Ll,rs . ЬLl/щ_l1_Цдrlgz:р_ЦрliО]_,L{LO:З_!l-Q6:_е5_i:.]

l.'l) НаименоВание и адреси 1 1моля, посочеmе всччкч възлаеащч oplaHu, коumо оm2оваряm за процеОуроmа)

1.1) Наименование и адРеси 1 (моля, посочеmе всччкu възлаzощч opealu, коumо оmеоваряm за процеОуроmа)

Официално наименование: Институт по полимери /ип/ Национален регистрационен номер: 0006652 95

Пощенски адрес: ул . ,,Дкад. Георги Бончев", бл. 10ЗА

Град: София код NUTS: BG4 1 1 Пощенскикод:111З |ържава: България

Лице за контакт: проф. д-р Нели Косева - директор на ИП Телефон: +З59 2В1 00З09

Електронна поща: officeGpoIymer, bas . bg Факс: +З59 2В7O0З09

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL,) tr t- t_р;;7w!g!L_рЩу:щеI- baý*_b!r,/ j.гrclex . вliр_З r.аrцj:Цq

Мреснапрофиланакупувача: (URL)h!!ьУlддд_ррДудед-_Ьаs.Дj,/j,,псlех,р}rц]_]эдgJЦq

Официално наименование: Институт по невробиология /ИНВ/ Национален регистрационен номер: 00066З7 4 7

Пощенски адрес: ул , ,,Акад. Георги Бончев'' , бл.23



Град: София код NUTS: BG4 1 1 Пощенскикод:111З flържава: България

Лице за контакт: проф. Рени Калфин - директор на ИНБ Телефон: +З59 29792] 51

Електронна поща: officeGb1o , bas , bq Факс: +З59 2В719109

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) hЕtр*_lДд_цДj_о -ba:__s.,,tlrtllrilu,r,ob j.i.l/Г:jСil jгitlсх. irt,nt

Адреснапрофиланакупувача: (URL)hi,]_i::,/,/www.b Щ;zrri_:ul:cl}.;,ir.;/I]Йpllbricj lrr:,

1.1)НаИМеНоВанИеиадресиl (моля,посочеmевсччкLlвъзлоеащчор?онч,коumооmzоворяmзапроцеОураmа)

Официално наименование: Българска академия на науките Национален регистрационен номер: 000662 01В

Пощенски адресi ул , ,,15-ти ноеI\4ври"N!1

Град: София | кодNUТS: BG411 | Пощенскикод: lО4О flържава: България

Лице за контакт: i . petrovGcu. bas . bg Телефон: +З59 2919529В

Електронна поща: i . petrovGcu. bas , }эg Факс: +З59 29в71262

Интернет адрес/и

основеН адрес: (URLI i, I: t_р;./_*lдд_л1'h.дý._!ii]l_

Адрес на профила на купувача: (URL) ht_ tр_;_rдщg_ýд5_ýg/др_а.фиJl:да:ду_цу_Еа.{а/

1.1) НаИМеНованИе И адреси 1 1моля, посочеmе всччкч възлаеаulч ор2анч, коumо оmlоваряm зо процеОураmа)

официално наименование: Институт по биофизика и биомедицинско
инженерство /ИБФБМИ/

Национален регистрационен номер:
175905455

Пощенски адрес: ул . ,,Акад. Георги Бончев'' , бл,2\

Град: Q9фцg код NUTS: BG4 1 1 Пощенскикод:111З ffържава: България

Лице за контакт: чл. -коР. проф. дбН дндон Косев - директор на
иБФБми Телефон: +З59 2979З607

Електронна поща: kossevGbio . )эаs . }эg Факс: +З59 2Вl2зlВ1

Интернет адрес/и

Основен адрес: rURLl }rL Lp : /,/b,,i,,oniecl , bas . b<"J/b,J/

Адрес на профила на купувача: rURt) ]rlДр_.;/lЬisдtщL. Ьёý*lц}Длrlсust.оцеr:-р lqfiJе1

l.'l ) Наименование и адреси 1 1моля, посочеmе всччкч възлоеощч ореонч, Koumo оmlоваряm зо процеОураmо)

Официално наименование: Институт по катализ /ИК/ Национален регистрационен номер: 0007 109Зб

ПощенскИ адрес: уЛ . ,,ДкаД. Георги Бончев.', бл, 11

Град: 99ф7g код NUTS: BG4 1 1 Пощенскикод:111З flържава: България

лицезаконтакт:доц. д-р Силвия Тодорова - директор на Ик Телефон: +З59 29112961

Електронна поща: icatalysGis . bas . bg Факс: +З59 291I2961

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) trttр-llддд-::: /



фрес на профила на купувача: rURL) ht-tpillдjФ!_ic. bas . }эql ?]ano=-l

l, l ) Наименование и адреси 1 1моля, посочеmе всччкч възлоеаU,4ч opeoHu, коumо оmеоворяm за процеОураmа)

0фициално наименование: Институт
латология и антропология с

по експериментална морфология,
музей /ИЕМПАМ/

Пощенски адресi ул ,,Акад. Георги Бончев'' , бл . 2 5

код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 111З flържава: България
лице за контакт: проф. Светлозара Петкова - директор на ИЕмпАм Телефон: +359 29192З11
Електронна поща: igцрбцGЬаs . bg Факс: +З59 2871О107

Интернет адрес/и

основеН адресl (URLI ht-t-p_j/www . iеmр_аш. bas , bg7|

Мрес на профила на купувача: (URL) ht tu: /,/www , iепrраm . Ьа s . Ьо /

l,1 ) НаименОвание И адресИ 1 1моля, посочеmе всччкч възлаzаu-ч opeoHu, коumо оmеоворяm за процеОураmа)

0фициално наименование:

генетика /ИФРГ/
Институт по физиология на растенията Национален регистрационен номер:

175905570
ПощенскИ адрес: уЛ . ,,АкаД. Георги Бончев'' , бл .2I

код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 111З flържава: България
Василевска*Иванова - директорЛице за контакт: доц. д-р

иФрг Телефон: +З59 2В'1 2811

Електронна поща: i frg[ab1o2 1 . bas . bg Факс: +З59 2Вlз9952

Интернет адрес/и

основен адрес: rURLl ht tp :;7www . bio21 . bias . bg /Lpps/bs/_
Адрес на профила на купувача: (URL) hl-tB: ,/,/Iдlww. b,io2_1 .lэаs . Ьg/iР-рglьsлраgý:д-d=ýJзJ

l,1 ) Наименование и адреси 1 1моля, посочеmе всччкч възлаеащч орzанu, коumо оmzоваряm за процеОураmа)

официално наименование: Геологически инститvт
.Щимитров' /ГИ/ Национален регистрационен номер:

000665з52

,.Акад. Георги Бончев'' , бл,24
код NUTS: BG4 1 1 Пощенскикод:111З Държава: България

лице за контакт: проф. Д*р Радослав Наков - Лиректор на Ги Телефон: +З59 2В72З56З
Електронна поща: geolinStGgeo.Logy. }эаs . bg Факс: +З5 9 2в'/ 246ЗВ

Интернет адрес/и

основеН адрес: (URLi h t tp illwww . g е о 1 о!rу*Ь a5*ýg / i rrrle z Ь!.т . h t-ml

фрес на профила на купувача: (URL) http_://wwrv. qeo-1ogy. ЬаIý*lэg/сопt-rilсt_s/рдаlr]ý-дtдI

Официално наименование: Национален
география /НИТГТ/

институт ло геофизика, геодезия и Национален регистрационен номер:
175905в2з

1,1 ) Наименование и адреси 1 1моля, посочеmе всччкч възла2ощч opea^u, коumо оm'оваряm за процеОураmа)

Национален регистрационен
номер:17590563В

Пощенски адрес: ул.



Пощенски адрес: ул . ,,Дкад. Георги Бончев.., бл . З

Град; София код NUTS: BG 4 1 1 Пощенски код: 111З flържава: България
лице за контакт: чл, -кор. Николай Милошев - Директор на Ниггг Телефон: +З59 291 93З22
Електронна поща: о f f ice G geophys . Ьа s . bg Факс: +З59 2971ЗО05

Интернет адрес/и

основен адрес: (URL,) t,, i 1 : / /ytv;.,l .' i .],:.I.T..o-_..i-iJl]1

фрес на профила на купувача: (URL) h t L-р.2!ццц.;1;i+lgg , 1.1a s . }эg / kclrr ku:r s _i,. /

1.1 ) Наименование и адреси 1 1моля, посочеmе всччкч възлоzаulLl opeaHu, коumо оmеоваряm зо процеОуроmа)

официалнонаименование: Институт за космически изследваниr! и
технологии /ИКИТ/

Национален регистрационен номер:
175905702

бл 1

Град: София код NUTS: BG4 1 1 Пощенскикод:111З {ържава: Бъдгария
Лице за контакт: проф. д-р PyrraeH Недков - ,Щиректор на икиТ Телефон: +З59 29ВВЗ5ОЗ
Електронна поща: officeGspace . bas , ilg Факс: +З59 29ВВЗ5ОЗ

Интернет адрес/и

Адрес на профила на купувача: (URLI h t. L_trэ : ,/,/www . .зг]дsе_.Ьаs_*Lr.]/

l,1 ) Наименование и адреси 1 1моля, посочеmе всLlчкч възлаzащч орzанu, коumо оm*оворяm эа процеdураmа)

Официално наименование:

Етнографски музей
етнология и фолклористикаИнститут

/иЕФЕм/
Национален регистрационен номер:
17590577з

ПощенскИ адрес: ул . ,,Акад. Георги Бончев'', бл , 6

код NUTS: BG4 1 1 Пощенскикод:111З Държава: България
Лицезаконтакт: доц. д-р Петко Христов - .Щиректор на ИЕФЕМ Телефон: +359 291 9ЗО11
Електронна поща: of f ice @ ie f еm. bas . bq Факс: +З59 2В1042О9

Интернет адрес/и

основен адрес: (URLI h t_ t tэ_j,i,/ i е f еm . lэ;l s . Ь g/
Мрес на профила на купувача: (URL) trt-t,r.l: ,//iеfепr. b;l:; . Ь!т2|Dдоf i.l-n;r-kr:rpLrvac:htэ

|,1)Наименованиеиадресиl lмоля,посочеmевсччкчвъзлаеац.\чорzанu,коumооmеоворяmзапроцеОураmа)

Официално наименование: Институт
енергетика /ИЯИЯЕ/

ядрени изследвания и ядрена Национален регистрационен номер:
0006652з1

Пощенски адрес: бул , 'Ilариградско шосе ' N| J 2 / ж. к. Младост 1д

код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 17В4 !ържава: България
Лицезаконтакт: Доц. д-р Лъчезар Георгиев - ,Щиректор на ИЯИЯЕ Телефон: +З59 2974З761
Електронна поща: irrrпеG iпrпе. bas, bg Факс: +З59 2915Збt9

Град: София



Интернет адрес/и

0сновен адрес: rURLl

1,1 ) Наименование И адресИ 1 1моля, посочеmе всччкч възла2аU"4ч opza*u, кочmо оmеоваряm за процеаураmа)

|,1 ) Наименование и адреси 1 rмоля, лос очеmе всччкч възлаzощч орzанч, кочmо оmzоваряm зо процеоураmа)

|, 1 ) НаименОвание и адреси 1 1моля, посочеmе всLlчкч възлаеащч op?aHu, кочmо оmеоваряm за процеОураmа)

Официално наименование:
Георги Наджаков'

по физика на твърдото тяло 'акад.
Инсlиrут
/иФтт / ВЁffi ?jъътг 

ис тра ционен номер :

ПощенскиаДРеС:бул. Цариградско шосе Nr /2

код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 17В4 {ържава: България
Лице за контакт: проф. дфн Хассан Шамати - !иректор на ИФТТ Телефон: +359 2В75В061
Електронна поща: Lli rectorG i s sp . bas . bg

Факс: +З59 24tбgЗ51
Интернет адрес/и

Основен адрес: (URLi trttр;_!дlцц;ýдrl . Lltls . hэg,/ ?larlg5|1g,

Официално наименование:

Джаков' /ИЕ/
Институт ло електроника'акад. Емил

|ЁffiъЧъътгистрационен 
номер:

ПОЩеНСКИаДрес:бул, Цариградско шосе N9 l2
код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 1?84 Държава: България

Телефон: +З59 2В75ОО77
Електронна поща: die@ie, bas . b,g

Факс: +З59 2gl5З2Оr
Интернет адрес/и

основен адрес: rURL) Iitt.tэ : //rчww. j rэ*b;,rs. dj,r.]эgl
Мрес на профила на купувача: (URLI ht-tp: / /wwъ,t. ie*bas . ciir, }эgl

Национален регистрационен
номер: ВЗ1 654З91

Пощенскиадрес:бул. Цариградско шосе N! 72
Град: ý9ф7д код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 17В4 Държава: България
Лице за контакт: проф. д-р Евгени Семков - Директор на ИА с НАО Телефон: +З59 2974191О
Електронна поща: offlceGastro. bas . Ьо

Факс: +З59 2g1 4191О

Адрес на профила на купувача: rURLl

1,1 ) Наименование и адреси 1 (яоля, посочеmе всччкч възлQеаU.lч opeaHu, кочmо оmеоваряm за процеОураmа)

Адрес на профила На кУпУвача: (URL) h t tB : ,/ / www . i s slэ . г.lа s . Irg/Ё!]щ-дý -r;Jос i.r rепtеп [, /



на Национален регистрационен
номер:000662lз9

l.'l) Наименование и адреси 1 
1моля,

Пощенски адрес: бул. Цариградсбо шосе N! 7З

код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 17В4
Лице за контакт: проф. д-р Сорен Хайрабедян - .Щиректор на ИБИР Телефон: +З59 2В72ОOlВЕлектронна поща; iýiа@дЬч. Ьо

Факс; +З59 2Вl2ОО22
Интернет адрес/и

0сновен адрес : rURL) Ьttр_l2jЬjд_-Ьаs_эsl
фрес на профила на купувача: /URL) irl_t-o : / /,i l,; Цдs- b_cl/

Официално наименование: Институт
Андрейчин' /ИВR/

по български език 'лроф. Любомир
ВЪЖъuъЁгистрационен 

н омер :

'r, ""r,код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 111З Държава: България

Телефон: +359 2В122За2
Електронна поща: iblGlb1 . bas . bg

Факс: +З5 9 28-1 22ЗО2
Интернет адрес/и

основен адрес: (URli }tL r U.lзý_|-Эtл..Ьs/
Мрес на профила на купувача: (URLI htt_г.l : / / .r'l . bas . bq/

Официално наименование:

център ло хидро-
Институт по метал
и а е р о д и н ами к а, 

"';# : Т"'; 
" "' 

T:;}"J#;,', ;;J;;J;;''
Шипченски проход N! 67

код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 1574 Държава: България
ЛИЦе за контакт: проф. дтн людп4ил Дренчев - .Щиректор на ИМсТUХА Телефон: +З59

2462622о
Електронна поща: I j uclmi1. dGims, bas . bg Факс: +З59

24 6262о2
Интернет адрес/и

0Сновен адрес: (URLI h t-tр*z2lrдs*цаs_цlz1

фрес на профила на купувача: (URLI http: / / ims. lэ;лs.ЬtJ/

Официално наименование: Институт
изследвания /ИБЕИ/

по биоразнсэобразие и екосистемни
? lШъuът гистрационе н номе р :

МаЙор Юрий Гагар]4н N9 2
Пощенски адрес: ул.

код NUTS: BG4 1 1 Пощенскикод;111З
,{ържава: Бъл1.ария



Електронна поща: ibe r G ibe r . Ьа s . bg Факс: +З59 2ВlО549В

Интернет адрес/и

основен адрес: (URLI t,it,i-p : 11rvww . iber. . bars . tlrl /

Адрес на профила на купувача: (URL) httр-llд-wц. -Iэаg,Ьч,/ ?с,r...}эglпос]е/3.7В

Лице за доц. Анна Ганева - .Щиректор на ИБЕИ Телефон: +З59 287З6lЗ7

|,1 ) Наименование И адресИ 1 1моля, посочеmе всLlчкч възлаеащч орzанu, коumо оmеоваряm за процеОураmа)

1,1) Наименование иадреси 1 1моля, посочеmе всччкчвъзла2ощчор2анu,коumооmtоваряmзапроцеОураmа)

l, l ) Наименование и адреси 1 (моля, посочеmе всLlчкч възлаеаuр opzolu, коumо оmеоворяm за процеОураmа)

Официално наименование: Инсаитут за гората /ИГор/ Национален регистрационен номер: ОО а 662l92
Пощенскиадрес: бул. Св. Климент Охридски N! 1З2

код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 1756 flържава: България
Лицезаконтакт:доц. д-р Миглена Жиянски - Директор на ИГор Телефон: +З59 2962ОА41
Електронна поща: foreStlnGbas . lэo Факс: +З59 2962О441

Интернет адрес/и

основен адрес : (URL,) h t_ t, tэ_:llдцw . Ь ;r s . Ь g / f r i, Ь ;r s / ? l ir rl gJ5!л4

Адрес на профила на купувачаi (URLI ht-tp_z2lwдrg*bas*Цl / f l:ill;lз / ?ptrge id:B 9З

официалнонаименование: Национален природонаучен музей /нпм/ Национален регистрационен номер: 0ОО 665 612
Пощенски адрес: бул. Цар Освободител N9 1

код NUTS: BG4 1 l Пощенски код: 1 000 !ържава: България
Лице за контакт: проф. НиколаЙ Спасов - !иректор на НПМ Телефон: +З59 29SS2S94
Електронна поща: CorItac t cQnrnnhs . соm Факс: +З59 29SВ2В94

официално наименование: Ботаническа градина на Бдн Национален регистрационен номер:
взlз75з69

Пощенскиадрес:л.к. 66А /алрес на управление: ул, 'Околовръстен път' пg 2Ы
Град: София код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 1ОО0 Държава: България
Лице за контакт: доц. д-р
Ботаническа градина

Антоанета Петрова - .Щиректор
на БАН Телефон: +З59 296711О5

Електронна поща: bggarden . basGabv. bg Факс: +З59 29612в23

Интернет адрес/и

основен адрес; (URLI ht-tpll1garden*bas . оrg/
Адрес на профила на купувача: (URL) :nttj-Tэ_;LL/ сlедdgд:Ьеý.-9дs/ЬsДд_аli]:дз:&црrдGý]rд-ýд{-9



l, 1 ) Наименование и адреси 1 (иоля, посоче mе всччкч възлаеOч4ч opeoH.,,, коumо оm.оворяm за процеОураmа)

1,1 ) Наименование и адреси 1 (моля, посоч еmе всччкч възлаеаuцч ореанч, кочmо оmеоворяm за процеоураmа)

','' 
) Наименование и адреси 1 rмоля, посоч еmе всччкч възлаеачlч opeaHu, кочmо оmеоваряm за процеОураmа)

1,1 ) Наименование и адреси 1 (моля, посочеmе всllчкLl възлаеач4ч ореанч, кочmо оm.оваряm за процеОураmа)

0фициално наименование:
'проф. Александър

Институт за балканистика
Фол' /ИБЦТ/

Ilентър ло тракология Национален регистрационенномер:1759060З5
Пощенскиадрес:ул, Московска N9 45

Град: София код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 1ООО
Лице за контакт: проФ. д-р Румяна Прешленова - .Щиректор на ИБIlТ Телефон: +З59 29ВО6291Електронна поща: lbct,Gba.L kanstudi." .Й

Факс: +З59 2gB06291
Интернет адрес/и

основенадрес:(URLI:зt_ц-t:ZZrra.itап /ь/
Ддрес на профила на купувача: rURLl

Официално наименование;
ИИИзк/

Институт за изследване на изкуствата /
ВЪЖъъiътгистра ционен номер :

Пощенски адрес: ул. Кракра N! 2 1

код NUTS: BG 4 1 1 Пощенски код: 1 ООО Държава: България

Телефон: +З5g 29sВ2406
Електронна поща: officeGartstudies 

. bg Факс: +З59 29ВВ24О5
Интернет адрес/и

основен адрес: rURL' h Г- t гr: /,/ tr r t.s t- Lrcli, е s . b!r/
Адрес на профила на купувача: (URL, ht i, p : / / a ],. t s t. udi e S

Официално наименование: Национален
музей /нАим/

археалогичесi{и институт с
ВъЖТбъi тг 

истра цио н ен номер :

Пощенски адрес: уJL Съборна N! 2

код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 1ООО flържава: Вългария

Телефон: +З59 29ВВ24Об
Електронна поща; лб jд@лаim, bg

Факс: +З59 298В24О5
Интернет адрес/и

ОСновеН адрес: rURLi h t t_p-. / / www . ri a _im . ь 97_

Адрес на профила на купувача: (URLI ht,tр_//л-а]д-Д!,Zrzs@

Официално наименование:
кмнц/

Кирило-Методиевски научен чентър,/
Н}i?хцътг 

истрационен н омер :

Пощенски адрес: ул . Моск<)вска N9 1З
Град: Q9фия код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 1 ООО Държава: България



Телефон: +З59 29В70261Електронна поща; kmпсG kmnc . bg
Факс: +З59 29В66962

Интернет адрес/и

основен адрес; (URLI l_цр*l/удд*дд::s-.цJl
фрес на профила на купувача: (URLI h t. Lц.l2дgцд]gццý*ЦJl_

Официално наименование:
ИИкИ/

Институт за икономически изследвания /
3ъЖgfi ъЁги 

страционен номер :

Пощенски адрес: ул. Дксаков N! 3

код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 1 ООО Държава: България
Лице за контакт: проф. л-р Александър Тасев - .Щиректор на ИИкИ Телефонl +З59 2ВlО40].ОЕлектронна поща: iпесоGi ki , b,as . Ьс7

Факс: +З59 29sВ2lОв
Интернет адрес/и

основен адрес: (URLI .ц-uцр : Z Zwww . l к,i z

Национален регистрационен номер: вз1 9о617 qСердика Nt 4, етаж З

код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 1ООО {ържава: България

Телефон: +З59 2gВ"74gО2Електронна поща: jрп_ýзпGЬаs 
, bg

Факс: +З59 2gВ1 49а2
Интернет адрес/и

основен адрес: rURLl Lltt_p: //rvww. j.р_д-il(l-дд*с17_

Адрес на профила на купувача: (URLI lrttp l /,/www, iргr-Ь! t . cэt:tj/

cuчКuвъзлаZаU.1uop2oHu'КoumoomеoвopяmзonpoцеOуpamа)

Интернет адрес/и

Основен адрес: rURLi l i -р," ,issJ<-bas. orcJl

официално наименование: Институт
знанието /ИИоЗ/

изследване на общtэствата

ТlЧsж ъътгист 
рационен номер :

Московска N9 1ЗА
Град: София код NUTS: BG4 1 r Пощенски код: 10ОО {ържава: БългарияЛице за контакт: проф, дфн Веселин Петров - !иректор ". ИЙБ Телефон: +З59 29ВО9ОSбЕлектронна поща: ins t i tutes kG gmai 1, соm

Факс; +З59 29ВО5В95

Адрес на профила на купувача: (URLI h t- tp_-:Zrs.s L -Ьаý_ с)дJl:



1.1) Наименование и адреси 1 1моля, посочеmе всччкч възлоеошч ореанч, коumо оmеоворяm зо процеOураmа)

Официално наименование: I]ентрална лаборатория по приложна физика
/IJлпФ /

Национален регистрационен номер:
000674910

Поценскиадрес:бул. Санкт Петербург N9 61

Град: Пловдив код NUTS: BG4 2 1 Пощенски код: 4000 !ържава: България

Лицезаконтакт: доц. д-р Лиляна Колаклиева - .Щиректор на ЦЛПФ Телефон: +З59 32бЗ5019

Електронна поща: clapbasGmbox, digsys , bg Факс: +з59 з26з2в10

Интернет адрес/и

Ос н овен адрес : (URL j Li t- t 12:llдltw_c ]дгr__hдý-ý_gцl"

Мрес на профила на купувача: (URLI }lrtр;_l]ддw_i;!дг::.Ьаs-ср:цl:дdе;*рДр_]J,D-lЛ

1.1 ) Наименование и адреси 1 1моля, посочеmе всLlчкLl възлоеощч opzaHu, кочmо оmтоворяm за процеOураmа)

Официално наимеl]ование: Дом на учения Национален регистрационен номер: 121З3O9З1

Пощенскиадрес:бул. "Шипченски проход" N9 50, бл.16, кв. Гео Милев

Град: София код NUTS: BG 4 1 1 Пощенскикод:111З Държава: България

Лице за контакт: Валентин Манов - Директор на Дом на учения Телефон: +З59 2В70240

Електронна поща: hcэusebasGbas . bg Факс: +З59 2В716609

Адрес на профила на купувача: (URL) hI Lp: //www..lоmrlаuсhеп-i.у_а-ýqдll

1.1 ) Наименование и адреси 1 1моля, посочеmе всL.lчкu възло2оu\ч opeaHu, кочmо оm2оваряm за процеOурапlа)

Официалнонаименование: Институт по океанология |проф. Фритьоф
Нансен t (ИО)

Национален регистрационен номер:
0000в0612

Пощенски адрес: ул, "Първи r\4ай" N9 40, ПК 152

Град: ýзрgз код NUTS: ВGЗЗ1 Пощенски код: 9000 flържава: България

Лицезаконтакт:проф. д*р Снежанка Мончева - Щиректор на ИО Телефон: +З59 52З7O4В4

Електронна поща: f f icerQ io-bas . bg Факс: +З59 523704ВЗ

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URLI h t t-ш_l/_lrr:lras-jзl"

Мрес на профила на купувача: (URL) h t, i".р:]2_1!r:Ьёý*ЦJ/гл:,дес]r]:j;2_аl8/.

|. 1 ) Наименован ие и адреси 1 (моля, посочеmе всLlчкL: възлоzоu-!ч opeaHu, коumо оmеоваряm за процеOураmо)

Официално наименование: Институт по Органична Хими.q с Център по

Фитохимия (ИОХЦФ)
Национален регистрационен номер:
00066з668

Пощенски адрес: ул . , Акад. Георгт,i Бончев \ , Бл. 9

Град: софия код NUTS: BG4 1 1 Пощенскикод:1113 Държава: България



Лицезаконтакт:проф. дн СветлаНа Симова - Директор на ИОХЦФ +з59 29606140

|, 1 ) НаименОвание И адресИ 1 1моля, посочеmе всLlчкч възлоеащч opeaHu, коumо оmеоворяm за процеёураmа)

Електронна поща: clirectorGorcTchm. bas , bq Факс: +З59 2В"1 00225

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URLi h L tр;llдш.ш_"::.ц-lс hпr . Ьа s . LlU/

Адрес на профила на купувача: (URL' i}tt,pj]2_wmw-_grgc:hпt. bas . bgltlcl]<urпtonl,i L>g . lrtmf

0фициално наименование: Общоакадемично Помощно Звено , Почивно дело' -
БАН (ОПЗ Почивно дело)

Национален регистрационен номер:
] ??э?эоэff / / JJJOJ /

Пощенски адрес: уЛ. , АкаД. Георги Бончев ', Бл. З

Град: София код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: l11З !ържава: България

Лице за контакт: Нели БратОева - ,ЩиректоР на оПЗ 
lПочивно 

дело' Телефон: +З59 299255В7

Електронна поща: ailminGbas-chg . соm Факс: +З59 29BI1262

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URLI иlvttv . ]эаs-сhrJ . соrп

Адрес на профила на купувача: (URL) www . }эаs-сtiq . corn

l,'l ) НаИМеНОВаНИе И аДРеСИ 1 (моля, посочеmе всччкч възлаzоu-|ч opeaHu, Koumo оmеоваряm за процеОураmа)

0фициално наименование: Инстиаут по роботика , Свети длостол и
Евангелист Матей' (ИР)

Национален регистрационен номер:
1759054в1

Пощенски адрес: ул . , Дкад. Георги Бончев ' , Бл.2 , пк 7 9

Град: СоФия код NUTS: BG4 1 1 Пощенски код: 111З flържава; България

Лице за контакт: Доц. д-р Август Иванов - .Щиректорl на ИР-БАН Телефон: +З59 2В7OЗЗ61

Електронна поща: radka. nikoltэva , }эаsGаЬч. bg Факс: +З59 2405з061

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) ll l,[1,,: //.i l, . Ьа:;,};r;/,j гlrl,r,:x_]!:rr i

мреснапрофиланакупувача: 1URL)|lit.rlLlli]:..t-!]$.l.>rl/I.,г,>i'.j,,1, 1,,:zt;,rli;li,] i:.Гitпt,l

l.'l ) Наименование и адреси 1 1моля, посочеmе всччкч въэлаеаU-р opeoHu, коumо оmlоваряm за процеОураmа)

Официално наименование: Ин с rиту т
,акад. Йорлан Малиновски'

по олтически материали и технолотии
(иомт)

Национален регистрационен
номер:1759057В0

Пощенскиадрес:уЛ. ,ДкаД. Георги Бончев', блок 1О9

Град: София код NUTS: BG4 1 1 Пощенскикод:111З flържава: България

Лице за контакт: проф. д-Р Цветанка Бабева - .Щиректор на ИоМТ Телефон: +З59 2В72007З

Електронна поща: iomtG iomt . Iэas, bg Факс: +З59 2В12001з

Интернет адрес/и

основеН адрес: (URL) httр_;ll_,лш]ц_j=одL. bas . Ьс]/начаj

фрес на профила на купувача: (URrl ht!@lдр_а.фдд-ё;ýУДУRаЧаl,



l. 1 ) Наименован ие и адреси 1 1моля, посочеmе всччкч възлоеоu\ч ореанu, коumо оmеоворяm зо процеOураmа)

Национален регистрационен номер:
00062904вОфициалнОнаименование:ИздателстВо на БАН'Проф. МариН Дринов'

ПощенскИадрес:уЛ. ,,АкаД. ГеоргИ Бончев", Блок 6

!ържава: БългарияГlощенски код: 1_ 1 1Зкод NUTS: BG4 1 1Град: Q9фуg

Телефон: +359 2В120922Лице за контакт: ,Щимитър Радичков - ,Циректор на Издателство на БАН

'ПроФ. Марин Щринов'
Фаr<с: +З59 2В704054

Електронна поща: дрн(9Арн. BAS. BG

Интернет адрес/и

основен адрес: rURL) I{T,IP: /,/W!{W . BASPliЕSS . CoI,4,/

l,1 ) НаименОвание И адресИ 1 1моля, посочеmе всччкч възлаеаu.|ч орzонu, коumо оmеоваряm за процеOуроmа)

Национален реrистрационен номер:
000665249Официално наименование: Институт по математика и инфrэрматика /

ими/

Гlощенски адрес: ул . ,,Акад. Георги Бtэнчев", Блок В

Държава: БългарияПощенски код: l11Зкод NUTS: BG4 1 1

Телефон: +З59 2В701072Лицезаконтакт: акад. Веселин .Щренски - .Щиректор на ИМИ

Факс: +З59 291LЗ649Електронна поща: clirectorGmath . bas , bg

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URLI Lrt-t]_l : ,/ /ma,l-ir . }.las .Llc-l/

Адрес на профила на купувача: (URr) htt-р*/lдаllr._Ьзs-_Iэs7'пр_оr}и.п*гrа-ку_цуд_ача/

|.1 ) Наименование и адреси 1 1моля, посочеmе всччкч възло2ащч ор2анU, коUmо оmеоворяm зо процеdураmа)

официално наименование: Институ по механика
Национален регистрационен номер:
00066з718

Пощенскиадрес:ул. ,,Акад. Георги Бончев", Блок 4

Град: София код NUTS: BG4 1 1 Пощенскикод:111З {ържава: България

Лицезаконтакт:Проф. Петър !хонлжоров - директор на Институт
по механика

Телефон: +З59 29?ЗЗ140

Електронна поща: directorGimbm. bas . klg Факс: +з59 2В70749В

Интернет адрес/и

основен адрес: (URL) }rt, tр : /,/www . ..i. эlrр/цl_t]С,illтrэIпе

Ддрес на профила на купувача: (URL,) htt@/ j"гldех. рhр/Ьs:iЗý/@
2 016

1.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: ДА

Град: София



в случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави
обществените поръчки:

Поръчката се възлага от централеtl орган за покупки: НЕ

приложимото национално законодателство в сферата на

1.4) Вид на възлагаlция орган

Публичноправна организ ащия

1.5) Основна дейност

!руга дейност: Наука, научна деЙнос:т ,

Раздел ll: Предмет

ll.'t ) Обхват на обществената поръчка

l1.1.1)Наименование: Дос,Iавка на активна електрI4аiеска енергия и 14згlъ,пнение }{а

функциите на коорлинатор ria балtансираща стандартна Iрупа за нуждите I{a

Вългарска акадеI,4ия на науките (Бдн) и самостоятелните звена на Бдн.

Референтен
номер:2

flопълнителен CPV код: 1 2

'ar' 
-- 

"" ""r"-<"-,Доставки

'Н")I{r-,," "r..""*,предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за нуждите

на БАн и саt4остоятелните:звена на БАн. Възлохtителят е посочил в ПриложенI4е N9 1а към

техническата специфуtкация действително изра:зходените количества ел. енерl,ия за

едногодишен период от 01 .I|.20,11 г. до зl.t0.201В год, Посочено е ]4 прогно:зtslото
,потребление за следващ период от 1в месеца и 24 месеца - в Приложение N9 1б,

изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на координатор на балансираща група,
възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за
излишък или недостиl на небалансите.

ll.'1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

не

l1.1.7) Обща стойност на обtцествената поръчка (без да се включва fl{C)
стойност: 51 о1 4 .,24 валута: BGN (Моля, посочеmе обu\аmа сmойносm на обu.\есmвенаmо поръчКо. За uнфоРМОЦuЯ

оmносно uнОuвчОуолнч поръчкU, моля, Llзползваdmе разOел V)

члч
Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид

(за рамковч споразуменuя - обща максuмолно сmойносm зо цялаmо проOължчmелносm)

(зо ОuнамччнЧ сuсmемЧ зо покупкЧ - сmойносm но поръчкоmа/ umе, кояmоl коumо не е/ со включенаl u в npeOuuLHu

обявленuя за възлаеане на поръчкч)
(зо поръчкч, базuранч на рамковч споразуменuя; ако mово се lJзчскво, сmойносm на поръчкаmа/umе, кояmо/коumо не

е/ со включенОl u в npeOutuHu обявленuя за възла2ане на поръчкч)

11.2) Описание 1

l 
''.r.r) 

Допrпнителни СРV кодове z 
I

| Основен CPV код: 1 о9зlоOоо !опълнителен CPV код: 1 Z 
l

----)

l l1.2.3l М".rо на изпълнение l

l код t,tUTS: t вс 
I

| О.rоrrо 
"r.io.-ru 

изпълнение: 
I

I



на БАн и самостоятелните звена на БАн на територията на страната - Р
В обекти
България.

Раздел lV:Процедура

IV.1) Описание

ЫuouкoлLlчеcmвoнocmpoumелнumepабomu,docmaвкuuлuуcлУ2uuлuуказвoHе

iъъ"ж'#,Т:";Ё;lт"Ёiектрическа еверIия :за нуждите на БдН и самостоятелните звена на

БдН на терI4тория,1,^ "u abpuнaTa . Обlцото прогнозно 1{олиL]ество потреблегtие на ел,

енергИязасрока'u,,uр*.,оuтаlВl\4есеllае2529].78Мwh'катс)тоВаколИЧестВоtslее
НИтоМИ}]ИМаЛtslо/НИтоМаксI4МаJI}IоИIlоВреМеНаИЗпълНеНИенапоръЧКатаМоЖекакТоДа
не бъде лостl4гна,t,о/ така и да бъде надвишено, И:зпълt]ителят трябва да изпъл}tява и

ФУнкЦиите}.tакоорДИНаторLlабалансираЩаГрУllа.ВъзЛожИте,пятняМаДа:запЛа]латаксаЗа
участие в балаt-tсиРащата Iрупа и санкциИ за излишък иJlи недостиг на небалансите, При

прилагане на опцията за удължавu",..:р:,:1л:: i,:,]-:чi:r";rr:.месеца, 
прогнозното

11.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качестl]о: 1 2 20 цд

Цена
l ежестi /,

11.2.1 1) Информация относно опциите
Опции:

да

Описание на опциите:
На основание чл. 116, ал, 7,, т, 1 сэт

изпълнение на логовора може да бъде

изпълнение lla поръчката може да б,ьде

ЗОП при съгласие на страните, срокът lза

удължен с до б r,4есеца, Така общият срок за

24 месеца.

l1.2.'13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка 
" "";;;;;н; npo"n, й/rп, np",pi"u, О"ансиран/а със средства от Европейския сыоз:

ll. 2. 1 4) {опълнителна информация:

lV. 1.'1 )Вид процедура:

Открита процедура
Ускорена процедура: нЕ
обосновка за избор на ускорена процедура:

lv.l.з) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумеНие: НЕ

Установена е динамична система за покупки: НЕ

lV. 1,6) Информация относно електронния

Използван е електронен търг: НЕ

lv.1,8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GРА):

не



lV.2.1) Предишна публикация относно тази процедурч 2

Номер наобявлението вОВ на ЕС: 2019/S 070-1б4ЗО7 (НаПР,2015lS 1Z3"123456) И

123456)
(;Б;;-;, слеОнumе: обявленuе за преОварчmелн" ""!:|.у.ilу,лу,:уlпо,о 

каmо покано

t Номер на обявлението в РOП: 90596В

за учосmuе в съсmезаmелно процеOура;

(напр.

ь;;;";:; 
";" 

;; ;Б,рiiiо;, oai""""u" ro ооброволно прозрочносm ех апtе )

1

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка Ne: 1О2 обособена позиция Nч: 2 Наименование: Доставка
изпълнение функциите на координатор на стандартна
Институт по Микробиология -Българсltа академи,] на

Възложена е поръчка/обособена позиция:

да

на активllа електрическа енергия и

балансираtца група за нуждите на

науките.

lv.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

обявлениетообхващапрекратяВаНетоНадИНамИчНатасИстемазапокУпкИ'пУбликУванасгорепосочеНотообявлениезапорЪчка:НЕ

lV.2.9)ИнформацияотноснопрекратяваненасъстезателнапРоцедУРа'обявеначрезобявлениезапредВарителнаинформация

Възлагащият орган няма да l]ъзлага повече поръчки въз осноt]а на горепосоченото обявление за предварителна информация: НЕ

Информация относно невъзлагане

поръчката/обособената позиция не е възложена:

V.2.1) Дата на сключване на договора: 05/0В /2019 (00lммlzеzе)

V,2.2) Информация относно оферти
БроЙ на получените оферти: l
Брой на офертите, постъпили от мспi 5 шсп _ какmо е опреdелено в препоръка 2003/з61 lEo на комчсuяmа)

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави-членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на Ес: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: Q

Поръчката е възложена на

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

,*-m" 
" ""рrа"*iо 

в Препоръка 2003 / 361 / Ео на Комttсчяmа)

национален регистрационен номер: 7 20lз2эЗl 2
Официално наименование: Мост Енерлжи АЩ

Пощенски адрес: бул, ' 'България' ' N9 11В

flържава: Бълт,арияПощенски код: 1 61 Вкод NUTS: BG4 1 1

Телефон: +З59 241б9В4З
Електронна поща: of f 1ce@mostenergy. eu

Факс: +З59 24r69В4З
Интернет адрес: (URL,)

V.2) Възлагане на поръчката

на mазч обособена поэuцuя)

Обща стоЙност на поръчката/обособената

члL!

51 01 4 .24 Валута: BGN

V.2.4)Информацияотносностойносттанапоръчката/обособенатапозиция(бездасевключВамс)
първоначална обща прогноз-н;;;;r;;., на порiчката/обособената позиция: 2 б3ТО5, tl ВаЛУТа: BGN

(за poMKoBu споразуменuя uлч Оuномччнч cucmeMLl зо покупкч , проенозно обuр максuмална сmоdносm зо цялаmо проOължчmелносm

Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: Валута: които са взети предвид

(зоромКовчспоразУмеНuя-обu'рмаксuмалнасmоЙносmзоmазчобособенопозuцuя)
(за Очномччнч cLrcme^u зо покупкч - сmойносm на поръчкаmа/ umе за mазч nopo,riao, кояmоl коttmо не el ca включенаl u в преOutuнtt

обявленuя зо възлаzоне но поръчкч)



(за поръчкu| базuранч на poMKoBLl споразуменLrя; ако mова се Llзuсква, сmойносm но поръчкаmаl Ume зо mазu парmuао, кояmо/коumо

не е/са включена|ч в преОчшнu обявленuя за възла2ане на поръчкч)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: нЕ

Стойност или дялот поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4

СтоЙност, без да се включва ДДС: Валута:

!ял:: %

kpaTko опи.ание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Раздел Vl: flопълнителна информация

Vl.3) flопълнителна информация z

В т. II.1.7 е посочена пL)огнозна стойност на поръчката за срок от lB месеца, Тази

стойносТ не е нитО минимална нито максИмална и за сроК от 18 месеца може както да бъде

надвишена, така и да не бъде достигната. окончателната стойност на поръчката ще се

определи на база действително извършени плащания от Възложителя към Изпълнителя за

действително потребените количества ел. енергия,

V|.4) Процедури по обжалване

VI.4.1 ) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

"ф*l"лr"t-*'l*"""*,le' 
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша N!
iо

Град: СоФия Пощенски код: 1 000 flържава: България

Електронна поща: с:рgбjпiпGсрс . bg Телефон: +З59 29ВВ4070

Интернет адрес: (URLI }r L t-p: ,il'ъ,ддl_сг2_g_.ýg, Факс: +З59 29ВO7З15

V|,4,2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименова[]ие:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: flържава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

V|.4,З) Подаване на жалби
точна'информация относно краен срок/крайни cpot<oBe за подаване на жалби:

съгласно чл. 1,g], аJI . i, т. 1 от Закона :за обществените п(]ръчки (ЗОП), РеШеНИеТО За

откриване на 11роцедурата и/или решението за одобряване на об,чвлението за измене}tие или

допълнителна инфорtиаLlия може да се обхалва в 10-дневен срок от I4зтичането на срока по

чл, 1оо, ал. З от ЗоП. Ред за подаване на жалби - съгласЁо Глава драдесет и седма от

зоп.

v|.4,4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

официално наименование: Комисия :]а защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша N9 1в

Град: София Пощенски код: 1000 |ържава: България

Електронна поща: cpcadmin G срс . }эg Телефон: +З59 298В4070

Интернет адрес: (URL/ ]:Ц!,ч:_._1Л;,:дw__1}:r-ig Факс: +З59 29ВO7З15

V|.5) flaTa на изпращане на настоящото обявление: 09/0В /,2aI9 @d/ммlееее)



Приложение Г1 , Обществени поръчки

основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален

вестник на Европейския съюз

!иректива 2014/24lEC

(моля, uэбереmе съоmвеmнапlа опцuя u преOсmавепrc обясненuе)

1. основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32

от flиректива ZO 1 4 /Z4|EC
няйЬ Ьqерти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на: нЕ

За услугиlстоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата: (сомо за 1осmовнu) НЕ

строителството, достаt]ките или услуrите Могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:

нЕ

изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия,

указани в директивата: НЕ

Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата: НЕ

ново/и строителстl]о/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени съответствие със

строгите условия, указани в директивата: НЕ
Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила на победителя или на

един от победителите в него: НЕ
Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стоковата борса: НЕ

Покупка на доставки или услуrи при особено изгодни условияl НЕ

z, Другиоснования за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процеАура в

Официален вестник на Европейския съюз
обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата: нЕ

3, обяснение:
моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително публикуване в Официален вестник на

Европейския .ъю. 
" 

законЬсъобЬазно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с

директивата (MoKcuMyM 500 lyMu)

приложение г5 , обществени поръчки на ниска стойност

основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

зоп

(моля, uзбереmе съоmвеmнаmо опцuя u преOсmавеmе обясненче)

1. основания за избор на процедура на пряко договаряне
строителството, доставките илйуёiуrrr" Mo.u, да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина::

нЕ

За услугиlстоки эа научноизсЛедователска и развойна дейносТ при строгите условия, указанИ в ЗОП (ссмо зо аосmdвкU);: НЕ

Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗOП;: нtr

предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък) одобрен с акт на Министерския съвет, по

предложение на министъра на финансите;: НЕ
Покупка на доставки илиуслуги при особено изгодни условия:: НЕ

Поръчката е эа услуги, предхождана от конкурс за проект, възлOжена съгласно предвидените в конкурса за проект правила, на победителя или

на един от победителите в него;: НЕ
Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства, прL,дизвикани от събития, които не могат да бъдат

предвидени от възложителя и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал, 2 и З от 3ОП;: нЕ
процедурата за възлагане на публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и

първоначално обявените условия не са съществено променени;: НЕ
за много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено изгодни условия и на цена, значително по,ниска

от обичайните пазарни цени: НЕ
необходимо е повторение на строителство или услуги, Възложени от същия възложител/и на първоначалния изпълнител, при наличие на

условията, посочени в ЗОП;: НЕ
Обществената поръчка е за услуги по приложение Ns 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т, 2 от 3оП: НЕ



2. обяснение:
моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е,законосъобразно, като посочите

arorHoa""rru факти и l<огато е уместно, правните заключения в съответствие със 3оП (MaKcuMyM 500 )yMu)

възлаеощuяm орzан/възложumеляm HocLl оmеоворносm эа zаранmuране но спозване но законооаmелсmвоmо на Европейскuя съюз u на

всuчкч прuложuмll зоконu
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моля, повmореmе, колкоmо пъmu е необхоOuмо

в прчложчмчmе случаu

моля, повrпореmе, колкоmо пъmч е необхоdttмо, око rпова обявленче е само за преOворчmелна чнформоцuя

ако mазч чнформацчя е чзвесmно

моля, преосmавеmе mозч ttнформацuя, ако обявленuеmо е покана заучосmuе в съсmезоmелна процеауро

0околкоmо чнформацuяmа е вече lJзвесmна

заоължumелна ttнформацuя, кояmо не се публчкуво

uнформацuя по uзбор

моля, преdсmавеmе mазLl uнформацuя сомо ако обявленчеmо е за преdварumелна чнформацuя

моля, преосmавеmе mазч чнформоцuя само ако обявленчеrло е обявленuе за възлоzане

само око обявленttеmо се оmнася 0о квалuфчкацчонна счсmемо

моля, преосmавеmе mозч uнфслрмацuя mук uлч в поканоmа за поmвържdоване но uнmерес, око обявленuеmо е покано зо учасmuе в

,оrr!rЬл"п"о процеОуро L!лч LlMa за цел номоляване но срока за получовоне на оферmtt

моля, преёсп,lавеmе mозLl uнформацuя mук uлLt в поканоmа за поmвържёоване но оферmч uлu за dоzоворяне, ако обявленuеmо е покана

за учасmче в съсmезоmелна процеOура

ако mова е за преоварumелно uнформацllя, uзползвано каmо покана за учасmumе в съсmеэаmелна процеOура , моля, преOсmавеmе mаэu

чнформацuя, ако mя вече е чзвесmно

моля, преосmавеmе mоэu uнформоцttя mук uItu, ако е прuложuмо, в поконаmо зо поOавоне на оферmч

заоължumелно чнформацuя, око mова е обявленче зо възлоzоне

само ако обявленчеmо не се оmнося 0о квалttфчкацLlонна cLlcmeMo

ако обявленчеmо LlMa за цел намOляване на срока зо получавоне на оферmu

може 0о бъOе прчсъdена значlJмосm вмесmо mежесm

може dа бъОе прuсъОено значuмосm вмесmо rпежесm; ако ценаmо е еОuнсmвенuяm крumерuЙ за възлаzане, mежесmmа не се uзползва
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