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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2311
Поделение: ________
Изходящ номер: 1008-ОП от дата 01/09/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство /ИБФБМИ/ - БАН
Адрес
ул. АКАД.ГЕОРГИ БОНЧЕВ бл. 21
Град Пощенски код Страна
София 1113 Р България
Място/места за контакт Телефон
проф.дбн Диана Петкова, доц. д-р 
Румяна Цонева

02 9793685

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
проф.дбн Диана Петкова, доц. д-р Румяна Цонева
E-mail Факс
tzoneva@bio21.bas.bg 02 8723787
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://biomed.bas.bg/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
 http://biomed.bas.bg/bg/customer-profile/2015-рbp-001/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ ХИМИКАЛИ, КОНСУМАТИВИ, МАТЕРИАЛИ ЗА 
КЛЕТЪЧНО КУЛТИВИРАНЕ, ЛИПИДИ И ФЛУОРЕСЦЕНТНИ СОНДИ И АНТИТЕЛA ПО 
4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ДОСТАВКА НА ЛАОРАТОРНИ ХИМИКАЛИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ДОСТАВКА НА ЛИПИДИ И ФЛУОРЕСЦЕНТНИ СОНДИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА КЛЕТЪЧНО 
КУЛТИВИРАНЕ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - ДОСТАВКА НА АНТИТЕЛА

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 24300000
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Доп. предмети 24000000
24310000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
1.Общото количество на продуктите по всяка обособена позиция е 
посочено в техническото задание за съответната обособена 
позиция. Доставките по всяка обособена позиция ще се извършват 
след конкретна заявка от възложителя. Участниците трябва да са в 
състояние да изпълнят конкретните заявки на Възложителя в целия 
им обем за съответните продукти по всяка обособена позиция. 
Посочените количества за всеки продукт по съответната обособена 
позиция са ориентировъчни.
Възложителят не е задължен да поръча цялото предвидено 
количество
от даден продукт. Възможно е възложителят да не направи поръчка 
за
определен продукт за целия срок на договора поради липса на
възникнала необходимост.
2 . Срок за изпълнение на конкретна поръчка по всяка обособена
позиция- до 30 календарни дни считано от датата на подаване на
заявка от страна на възложителя.
Максимален срок на договора за всяка обособена позиция - до
30.12.2015 г. или до достигане на прогнозната стойност по всяка
обособена позиция.
3.Срока на годност на предложените продукти да бъде не по-малък 
от обявения от производителя върху опаковката към датата на 
доставката.
4.Максималната стойност на обособена позиция № 1 е 12 000.00 
лева без ДДС; на обособена позиция №2 - 35 000.00 лева без ДДС;  
на обособена позиция № 3 - 7 000.00 лева без ДДС; на обособена 
позиция №4 - 11 000.00 лева без ДДС;
Прогнозна стойност
(в цифри): 65000   Валута: BGN
Място на извършване
ул.Акад.Г.Бончев бл.21, гр.София 1113 код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените 
общи изисквания, посочени в ЗОП и на предварително обявените от 
възложителя изисквания в настоящата документация, участниците в 
процедурата трябва да представят следните документи:1.1. Единен 
идентификационен код по чл. 2 3 от Закона за търговския 
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен,
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата; 1.2. При участници обединения - 
копие на договора за обединение, а когато в договора не е 
посочено което представлява участниците в обединението - и 
документ, подписан от лицата в обединението, в 1.3-лицето, които 
се посочва представляващият;
Декларация за приемане на условията в проекта на договор за 
съответната обособена позиция; 1.4. Декларация за неразгласяване 
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на информация. 1.5. Декларация за автономност на офертата; 1.6. 
Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП; 1.7. Декларация за 
съгласие от подизпълнител/и; 1.8. Декларация за отсъствие на 
обстоятелствата по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици. 1.9. Декларация за липса на свързаност 
с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и 
за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 2. За 
доказване на техническите възможности и/или квалификацията 
участникът трябва да представи следните документи: 2.1. Списък 
на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
публичната покана, изпълнени през последните три години, считано 
от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка - за всяка обособена позиция, за която се участва. За 
доставки с еднакъв или сходен предмет ще се считат, както 
следва: За обособена позиция № 1 - доставки свързани с 
лабораторни химикали; За обособена позиция № 2 - доставки 
свързани с липиди и флуорисцентни сонди; За обособена позиция № 
3 - доставки свързани с материали за клетъчно култивиране; За 
обособена позиция № 4 - доставки свързани с антитела. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под 
формата на удостоверение, издадено от получателя или от 
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 
който е публикувана информация за доставката. 2.2.Документ за 
удостоверяване оторизацията на участника от производителя/ите да 
представлява и да разпространява предлаганите от него/тях 
продукти по съответната обособена позиция от настоящата поръчка 
(представя се за всяка обособена позиция, за която участникът 
подава оферта).
Участникът следва да покрие следните минимални изисквания за 
техническите си възможности и квалификация: По т. 2.1. 
Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка с еднакъв 
или сходен предмет през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата - важи за всяка обособена позиция за 
която се участва. Когато Участникът е обединение, се приемат 
сумарно изпълнените доставки от всички членове в обединението. 
По т. 2.2. Участникът следва да представи копие на Документ за 
удостоверяване оторизацията му от производителя/ите да 
представлява и даразпространява предлаганите от него/тях 
продукти по съответната обособена позиция от настоящата поръчка 
(представя се за всяка обособена позиция, за която участникът 
подава оферта). Продължава в раздел "Допълнителна информация".

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 11/09/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
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Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Продължение от раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката":
3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелствата 
по чл.47, ал.1, т.1, б. „а", „б", „в", „глч и „д" от ЗОП. 4. 
Оферта по образец - за всяка обособена позиция за която се 
участва. 5. Техническото предложение по образец - за всяка 
обособена позиция за която се участва. Към техническото 
предложение участникът следва да представи следната информация:  
Описание на техническото предложение, направено въз основа на 
заданието; Подробна техническа спецификация на всеки един 
продукт, който се оферира; Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, 
свободен текст при преценка на участника.6. Ценово предложение 
по образец - за всяка обособена позиция за която се участва 7. 
Изрично пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява 
участника в отношенията му с Възложителите не е негов 
представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от 
лицето, което по закон представлява участника. 8.Списък на 
документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от 
участника.
 С оглед спазването на изискванията на 1016, ал. 1 от ЗОП от 
датата на публикуване на настоящата покана пълен достъп до 
документацията за участие в поръчката се предоставя на интернет
адрес : www/ . На посочената интернет страница могат да бъдат 
намерени образци на документи за
кандидатстване по публичната покана. Съдържанието на офертата се 
представя в запечатан непрозрачен плик в ИБФБМИ при БАН, гр. 
София, ул. „Акад. Г. Бончев", бл. 21, етаж 3, стая 324. 
Отварянето на офертите ще се извърши в 12:00 часа на в сградата 
на ИБФБМИ при БАН от 14.09.2015 г на адрес гр. София, ул.Акад. 
Г. Бончев бл.105 , Заседтелна зала.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата на ИБФБМИ-БАН.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 11/09/2015 дд/мм/гггг
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