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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Обява (по образец).

2.  Техническа спецификация по всяка обособена позиция.

3. Указания за подготовка на офертата и условия за участие.

4. Проект на договор;

Приложения:

1. Образец на ценова оферта по всяка обособена позиция;

2. Образец на Техническо предложение;

3. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП;

4. Декларация за свързани лица;

5. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за

извършената доставка, през последните три години от датата на подаване на заявлението или

на офертата;

6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
по обособена позиция № 1: "Доставка на етилов алкохол"

Настоящата Техническа спецификация отразява минималните изисквания към
характеристиките на продуктите, техните бройки и максимална стойност на настоящата
обособена позиция.

Посочените характеристики на доставката по обособена позиция № 1 са минимални
като изисквания на Възложителя.

Участникът по своя преценка може да предложи в своята оферта по-добри
характеристики от описаните в настоящата Техническа спецификация. За по-добри
характеристики се считат тези, които имат параметри над минималните изисквания на
Възложителя.

Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящата Техническа
спецификация следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

Предмет на поръчката: Предметът на настоящата обособена позиция включва
закупуването на етилов алкохол, необходим за научни изследвания във връзка с
изпълнението на проекти, по които бенефициент е ИБЕИ - БАН.

Цел на поръчката - съгласно настоящата документация.
Пълно описание на предмета на поръчката и обхват на дейността и задълженията

на Изпълнителя – съгласно настоящия текст на Техническата спецификация и проекта на
договор.

Характеристика на продуктите и изисквания към доставката за Обособена позиция 1.

№ ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ НА
ПРОДУКТИТЕ

Общо
количество

Опаковка, Проект

Мярка

1
Етилов
алкохол
99,9%

Абсолютен, чист
за анализ 14 1 L

PBI- 10L;

Biodiversa STACCATO - 2 л
“Картиране и оценка на
екосистемните услуги във
влажните зони на България“
(WEMA) - 2 л.

2
Етилов
алкохол
98,0%

ЧЗА 6 1 L
Младежки проекти, финансирани
от БАН - 6 л.

3
Етилов
алкохол-
96%

ЧЗА 131 1 L

“Картиране и оценка на
екосистемните услуги във
влажните зони на България WEMA
- 16 л.
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“Оценка и картиране на
състоянието на тревните
екосистеми и техните услуги в
България” GRASS - 2 л.;

Младежки проекти, финансирани
от БАН -48 л.;
"Картиране и оценка на
сладководните екосистемни
услуги в България (FEMA)" Румен
Калчев -2 л.;

Biodiversa STACCATO 13 л.;
Картиране и оценка на
екосистемните услуги в земи с
рядка растителност в България“
(SPA-EcoServises) - 50 л.;

4
Етилов
алкохол
95,0%

ЧЗА 4 1 L
Младежки проекти, финансирани
от БАН -4л;

5
Етилов
алкохол
95,0%

медицински 10 1 L Младежки проекти, финансирани
от БАН

6
Етилов
алкохол
95,0%

Чист за анализ в
пластмасови
бутилки

550 1 л

„Мрежата за инвазивни чужди
видове в Югоизточна Европа –
средство в подкрепа на
управлението на чужди видове в
България (ESENIAS-TOOLS)”- 450
л; „Подобряване на
Информационната система към
Националната система за
мониторинг на биологичното
разнообразие (IBBIS)“ -100 л

7 Етанол-70% ЧЗА 50 1 L

“Картиране и оценка на
екосистемните услуги във
влажните зони на България“
WEMA - 50 л.

1. Посочените количества за всеки продукт са максимални.

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.

Доставките ще се извършват по конкретна заявка от Възложителя. Участниците трябва да са
в състояние да изпълнят конкретните заявки на Възложителя в целия им обем за съответните
продукти.

2. Срок за изпълнение на конкретна поръчка – до 20 календарни дни считано от датата на
подаване на заявка от страна на Възложителя.

Срок и място на изпълнение - крайния срок за изпълнение на поръчката е до 31.12.2016 г.
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Конкретното място на съответната доставка ще се определя със заявката за изпълнение на
доставката.
Във всяка заявка ще се посочва и проекта, по който ще бъде извършена доставката.

3. Максимална стойност на поръчката по обособената позиция - 7 650.00 лева без ДДС.

4. Срока на годност на предложените продукти да бъде не по-малък от 60 % от обявения от
производителя върху опаковката към датата на доставката.

5. Приемане на изпълнението:
За приемане на изпълнението на договора по настоящата обособена позиция Възложителят
назначава Комисия/упълномощава свои представители, която/които преглежда/т всяка от
доставките. Комисията/упълномощените представители осъществява/т фактическа проверка
на доставените продукти и подписва/т приемо-предавателен протокол за съответствие на
доставените продукти с изискванията от Техническите спецификации.
В случаите, когато Комисията/упълномощените представители даде/дадат становище за
наличие на някакво неизпълнение по някои от тях, следва в протокола да се посочи вида на
това неизпълнение, размера, който да бъде удържан от дължимото възнаграждение по
договора и съответния размер на неустойка, ако това е необходимо.

6. Работен език: Работният език при изпълнението на обекта от настоящата обществена
поръчка, включително кореспонденция и документация, е на български език.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Възложителят ще заплаща стойността на извършените доставки по банков път, в 20
(двадесет) дневен срок от датата на представяне на оригинална фактура и подписан приемо -
предавателен протокол за конкретната доставка.

Възложителят не предвижда авансово плащане по настоящата обособена позиция.

Когато доставките се извършват в изпълнение на проект, финансиран от ФМ на ЕИП
2009–2014 г., във фактурите задължително следва да се посочва номера и името на проекта,
по който се прави доставката.

При липса на някой от горепосочените реквизити, Възложителят има право да откаже
извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В
този случай срокът за извършване на плащане към Изпълнителя започва да тече от датата на
представяне на фактура, съответстваща на изискванията.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
по Обособена позиция № 2: "Доставка на химикали и реагенти"

Настоящата Техническа спецификация отразява минималните изисквания към
характеристиките на продуктите, техните бройки и максимална стойност на настоящата
обособена позиция.

Посочените характеристики на доставката по обособена позиция № 2 са минимални
като изисквания на Възложителя.

Участникът по своя преценка може да предложи в своята оферта по-добри
характеристики от описаните в настоящата Техническа спецификация. За по-добри
характеристики се считат тези, които имат параметри над минималните изисквания на
Възложителя.

Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящата Техническа
спецификация следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

Предмет на поръчката: Предметът на настоящата обособена позиция включва
закупуването на химикали и реагенти, необходими за научни изследвания във връзка с
изпълнението на проекти, по които бенефициент е ИБЕИ - БАН.

Цел на поръчката - съгласно настоящата документация.
Пълно описание на предмета на поръчката и обхват на дейността и задълженията

на Изпълнителя – съгласно настоящия текст на Техническата спецификация и проекта на
договор.

Характеристика на продуктите и изисквания към доставката за Обособена позиция 2.

№ ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ НА
ПРОДУКТИТЕ

Общо
количество

Опаковка
Мярка Проект

1 ДНК
полимераза DreamTaq, 2 Оп.500 ед. Младежки проекти,

финансирани от БАН

2 Протеиназа К (20мг/мл) 10 оп.1 ml Младежки проекти,
финансирани от БАН -10оп;

3

Proteinase К from Tritirachium
album,
cromatographically
purified lyophilized
30 mAnson-U/mg for
biochemistry and
molecular biology EC
3.4.21.14

1

оп. 500 mg Младежки проекти,
финансирани от БАН

4
Dimethyl
sulfoxide ,
(DMSO)

Dimethyl sulfoxide
for analysis Emsure®

ACS
1 L Младежки проекти,

финансирани от БАН
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5 Agar-Agar Plant for cell culture 2 оп.500 g Младежки проекти,
финансирани от БАН

6
EDTA
disodium
dehydrate

1 kg оп. 1 kg Младежки проекти,
финансирани от БАН

7

Кит за
екстракция на
ядра и
оцветяване на
ДНК

(CyStain® PI

1 брой Младежки проекти,
финансирани от БАН

Absolute P);
За минимум 200
проби

8 Диметилсулфо
ксид 1 л оп.1 L Младежки проекти,

финансирани от БАН

9 CTAB buffer 500 мл. оп 1 опаковка

„Мрежата за инвазивни чужди
видове в Югоизточна Европа –
средство в подкрепа на
управлението на чужди видове
в България (ESENIAS-TOOLS)

10 TBE 10 х
субстанция 1 литър 1 опаковка

„Мрежата за инвазивни чужди
видове в Югоизточна Европа –
средство в подкрепа на
управлението на чужди видове
в България (ESENIAS-TOOLS)

11
ДНК-маркери
100-5000 bp
лиофилизиран

(DNA ladder, Gene
Ruler), 50 μl 1 оп.50 μl

„Мрежата за инвазивни чужди
видове в Югоизточна Европа –
средство в подкрепа на
управлението на чужди видове
в България (ESENIAS-TOOLS)

12
10x gel loading
buffer  for
DNA

Loading Dye, 10 ml 1 оп.1 ml

„Мрежата за инвазивни чужди
видове в Югоизточна Европа –
средство в подкрепа на
управлението на чужди видове
в България (ESENIAS-TOOLS)
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13
ДНК
полимераза
5ед. на мкл.

Prime Taq DNA
Polymerase,
Generbio, 50 μl

1 оп.50 μl

„Мрежата за инвазивни чужди
видове в Югоизточна Европа –
средство в подкрепа на
управлението на чужди видове
в България (ESENIAS-TOOLS)

14

Кит за
пречистване
на ДНК-
фрагменти

50 теста в опаковка 1 опаковка

„Мрежата за инвазивни чужди
видове в Югоизточна Европа –
средство в подкрепа на
управлението на чужди видове
в България (ESENIAS-TOOLS)

15 RNAse, 100 mg 1 опаковка

„Мрежата за инвазивни чужди
видове в Югоизточна Европа –
средство в подкрепа на
управлението на чужди видове
в България (ESENIAS-TOOLS)

1. Посочените количества за всеки продукт са максимални.

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.

Доставките ще се извършват по конкретна заявка от Възложителя. Участниците трябва да са
в състояние да изпълнят конкретните заявки на Възложителя в целия им обем за съответните
продукти.

2. Срок за изпълнение на конкретна поръчка – до 20 календарни дни считано от датата на
подаване на заявка от страна на възложителя.

Срок и място на изпълнение - крайния срок за изпълнение на поръчката е до 31.12.2016 г.
Конкретното място на съответната доставка ще се определя със заявката за изпълнение на
доставката.
Във всяка заявка ще се посочва и проекта, по който ще бъде извършена доставката.

3. Максимална стойност на поръчката по обособената позиция - 3 850.00 лева без ДДС.

4. Срока на годност на предложените продукти да бъде не по-малък от 60 % от обявения от
производителя върху опаковката към датата на доставката.

5. Приемане на изпълнението:
За приемане на изпълнението на договора по настоящата обособена позиция Възложителят
назначава Комисия/упълномощава свои представители, която/които преглежда/т всяка от
доставките. Комисията/упълномощените представители осъществява/т фактическа проверка
на доставените продукти и подписва/т приемо-предавателен протокол за съответствие на
доставените продукти с изискванията от Техническите спецификации.
В случаите, когато Комисията/упълномощените представители даде/дадат становище за
наличие на някакво неизпълнение по някои от тях, следва в протокола да се посочи вида на
това неизпълнение, размера, който да бъде удържан от дължимото възнаграждение по
договора и съответния размер на неустойка, ако това е необходимо.
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6. Работен език: Работният език при изпълнението на обекта от настоящата обществена
поръчка, включително кореспонденция и документация, е на български език.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Възложителят ще заплаща стойността на извършените доставки по банков път, в 20
(двадесет) дневен срок от датата на представяне на оригинална фактура и подписан приемо -
предавателен протокол за конкретната доставка.

Възложителят не предвижда авансово плащане по настоящата обособена позиция.

Когато доставките се извършват в изпълнение на проект, финансиран от ФМ на ЕИП
2009–2014 г., във фактурите задължително следва да се посочва номера и името на проекта,
по който се прави доставката.

При липса на някой от горепосочените реквизити, Възложителят има право да откаже
извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В
този случай срокът за извършване на плащане към Изпълнителя започва да тече от датата на
представяне на фактура, съответстваща на изискванията.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
по Обособена позиция № 3: "Доставка на реактиви"

Настоящата Техническа спецификация отразява минималните изисквания към
характеристиките на продуктите, техните бройки и максимална стойност на настоящата
обособена позиция.

Посочените характеристики на доставката по обособена позиция № 3 са минимални
като изисквания на Възложителя.

Участникът по своя преценка може да предложи в своята оферта по-добри
характеристики от описаните в настоящата Техническа спецификация. За по-добри
характеристики се считат тези, които имат параметри над минималните изисквания на
Възложителя.

Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящата Техническа
спецификация следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

Предмет на поръчката: Предметът на настоящата обособена позиция включва
закупуването на реактиви, необходими за научни изследвания във връзка с изпълнението на
проекти, по които бенефициент е ИБЕИ - БАН.

Цел на поръчката - съгласно настоящата документация.
Пълно описание на предмета на поръчката и обхват на дейността и задълженията

на Изпълнителя – съгласно настоящия текст на Техническата спецификация и проекта на
договор.

Характеристика на продуктите и изисквания към доставката за Обособена позиция 3.

№ ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ НА
ПРОДУКТИТЕ

Общо
количество

Опаковка
Проект

Мярка

1
Реактиви за
определяне на
фосфати

AQUANAL™-plus phosphate
(PO4) 0.02-0.4 mg/L за 200
проби

1 Компл.

“Картиране и оценка на
екосистемните услуги във
влажните зони на България“
(WEMA)

2
Реактиви за
определяне на
амоний

AQUANAL™-plus ammonium
(NH4) 0.2-8.0 mg/L за 250
проби

1 Компл. “Картиране и оценка на
екосистемните услуги във
влажните зони на България“
(WEMA)3

Реактиви за
определяне на
нитрати

AQUANAL™-plus nitrate
(NO3) 1-50 mg/L за 200 проби

1 Компл.

4
Багрило GelRed
за оцветяване на
агарозни гелове

500мкл 2 оп500мкл Младежки проекти,
финансирани от БАН
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5
Смес от
дезоксирибонук
леотиди,

10мМ всеки 1 1 мl Младежки проекти,
финансирани от БАН

6
Смес от
дезоксирибонук
леотиди

10мМ всеки 1 1 мl
Младежки проекти,
финансирани от БАН

7

Гимза азур-
еозин
метиленово
синьо

1 оп.500ml
Младежки проекти,
финансирани от БАН

8
BACTOTM
Yeast extract

Extract of Autolysed Yeast
Cells

1 kg оп.0,5 kg
Младежки проекти,
финансирани от БАН

9
BACTOTM
PEPTONЕ

Enzymatic Digest of Protein 1  kg оп.0,5 kg
Младежки проекти,
финансирани от БАН

10
BACTOTM
AGAR

Solidifying Agent in which
extraneous matter, pigmented
portions and salts have been
reduced to a Minimum

1 kg оп.0,5 kg
Младежки проекти,

финансирани от БАН

11 Myo-Inositol 100g Оп.100 g Младежки проекти,
финансирани от БАН

12 Indole-3-butyric
acid (IBA)

25g Оп. 25 g

Младежки проекти,
финансирани от БАН

13 Nicotinic acid 500g 500g

14
Ferrous sulphate
heptahydrate, 1 1 kg

Младежки проекти,
финансирани от БАН

15
Agar for
microbiology for microbiology 1 1 kg

16 Quercetin ≥95% (HPLC), solid; 3 оп. 10 g Младежки проекти,
финансирани от БАН

17 Folin & 2N; 2 500 мл
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Ciocalteu’s
phenol reagent

Младежки проекти,
финансирани от БАН

18
Thiazolyl Blue
Tetrazolium
Bromide

powder, BioReagent, suitable
for cell culture, ≥97.5%
(HPLC),

1 оп. 1 g

Младежки проекти,
финансирани от БАН

Младежки проекти,
финансирани от БАН

19
Gallic acid
monohydrate

≥98.0%, 1 оп. 100 g

20
Euparal
mountant/ (Roth)

Euparal/Euparal/p/0000000100
0010c000020023_en 1

оп. от100 g
(100 ml) Biodiversa STACCAТO

21 Euparal essence/
(Roth)

Euparal-
essence/p/000000020001bd8e0
0030023_en

1 оп.100 ml Biodiversa STACCATO

22 Gelrite 500 g оп.500 g Младежки проекти,
финансирани от БАН

23 Азотна киселина 65% 6 л. оп.2 L “Картиране и оценка на
екосистемните услуги във
влажните зони на България“
(WEMA)24

Перхлорна
киселина

70-72% 3 л. оп.1 L

25 Диметилфталат

Dimethylphthalate (ATC
P03BX02);

5 оп.500 ml PBI

D/4050/08

26

Смес от
дезоксирибонук
леотиди - dNTP
mix

10 mM всеки 1 оп.1 ml
Младежки проекти,
финансирани от БАН
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27
Електролит
ELY/G

Консуматив за WTW
галванична кислородна сонда
CellOx 325

1 1 оп

Младежки проекти,
финансирани от БАН

28
Почистващ
разтвор RL-G;

Консуматив за WTW
галванична кислородна сонда
CellOx 325

1 1 оп. Младежки проекти,
финансирани от БАН

1. Посочените количества за всеки продукт са максимални.

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.

Доставките ще се извършват по конкретна заявка от Възложителя. Участниците трябва да са
в състояние да изпълнят конкретните заявки на Възложителя в целия им обем за съответните
продукти.

2. Срок за изпълнение на конкретна поръчка – до 20 календарни дни считано от датата на
подаване на заявка от страна на възложителя.

Срок и място на изпълнение - крайния срок за изпълнение на поръчката е до 31.12.2016 г.
Конкретното място на съответната доставка ще се определя със заявката за изпълнение на
доставката.
Във всяка заявка ще се посочва и проекта, по който ще бъде извършена доставката.

3. Максимална стойност на поръчката по обособената позиция - 6 200.00 лева без ДДС.

4. Срока на годност на предложените продукти да бъде не по-малък от 60 % от обявения от
производителя върху опаковката към датата на доставката.

5. Приемане на изпълнението:
За приемане на изпълнението на договора по настоящата обособена позиция Възложителят
назначава Комисия/упълномощава свои представители, която/които преглежда/т всяка от
доставките. Комисията/упълномощените представители осъществява/т фактическа проверка
на доставените продукти и подписва/т приемо-предавателен протокол за съответствие на
доставените продукти с изискванията от Техническите спецификации.
В случаите, когато Комисията/упълномощените представители даде/дадат становище за
наличие на някакво неизпълнение по някои от тях, следва в протокола да се посочи вида на
това неизпълнение, размера, който да бъде удържан от дължимото възнаграждение по
договора и съответния размер на неустойка, ако това е необходимо.

6. Работен език: Работният език при изпълнението на обекта от настоящата обществена
поръчка, включително кореспонденция и документация, е на български език.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
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Възложителят ще заплаща стойността на извършените доставки по банков път, в 20
(двадесет) дневен срок от датата на представяне на оригинална фактура и подписан приемо -
предавателен протокол за конкретната доставка.

Възложителят не предвижда авансово плащане по настоящата обособена позиция.

Когато доставките се извършват в изпълнение на проект, финансиран от ФМ на ЕИП
2009–2014 г., във фактурите задължително следва да се посочва номера и името на проекта,
по който се прави доставката.

При липса на някой от горепосочените реквизити, Възложителят има право да откаже
извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В
този случай срокът за извършване на плащане към Изпълнителя започва да тече от датата на
представяне на фактура, съответстваща на изискванията.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
по Обособена позиция № 4: "Доставка на химикали"

Настоящата Техническа спецификация отразява минималните изисквания към
характеристиките на продуктите, техните бройки и максимална стойност на настоящата
обособена позиция.

Посочените характеристики на доставката по обособена позиция № 4 са минимални
като изисквания на Възложителя.

Участникът по своя преценка може да предложи в своята оферта по-добри
характеристики от описаните в настоящата Техническа спецификация. За по-добри
характеристики се считат тези, които имат параметри над минималните изисквания на
Възложителя.

Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящата Техническа
спецификация следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

Предмет на поръчката: Предметът на настоящата обособена позиция включва
закупуването на химикали, необходими за научни изследвания във връзка с изпълнението на
проекти, по които бенефициент е ИБЕИ - БАН.

Цел на поръчката - съгласно настоящата документация.
Пълно описание на предмета на поръчката и обхват на дейността и задълженията на

Изпълнителя – съгласно настоящия текст на Техническата спецификация и проекта на
договор.

Характеристика на продуктите и изисквания към доставката за Обособена позиция 4.

№ ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ НА
ПРОДУКТИТЕ

Общо
количество

Опаковка,
Проект

Мярка

1
Амониев
хептамолибдат .
4 H2O

чист за анализ
1 оп. 0.25kg Младежки проекти,

финансирани от БАН
CAS No: 12054-85-2

2 Антимонов
хлорид

чист
1 оп. 1 kg Младежки проекти,

финансирани от БАН
CAS No: 10025-91-9

3 Аскорбинова
киселина

чист за анализ
2 оп. 0.5 kg Младежки проекти,

финансирани от БАН
CAS No: 50-81-7

4 Ацетон
чист за анализ

4 Бутилка 1
L

Младежки проекти,
финансирани от БАН

CAS No: 67-64-1

5
Дихлорметан
/Метилен
хлорид/

HPLC grade
1 Бутилка

2.5 L
Младежки проекти,
финансирани от БАН

CAS No: 75-09-2
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6
Дихлорметан
/Метилен
хлорид/

HPLC grade, без
стабилизатор 1 Бутилка

2.5 L Младежки проекти,
финансирани от БАН

7 Солна киселина
чист за анализ

1 Бутилка 1
LCAS No: 7647-01-0 Младежки проекти,

финансирани от БАН

8 Сярна киселина

чист за анализ

3 Бутилка 1
LCAS No: 7664-93-9 Младежки проекти,

финансирани от БАН

9 Фенол чист за анализ CAS
No: 108-95-2 2 оп. 1 kg

10 Формалин 37%
разтвор CAS No: 50-00-0 1 Туба 5 L

Младежки проекти,
финансирани от БАН

11 Канадски балсам
За микроскопи,
рефрактивен индекс
n20/D 1.522

3 100 ml PBI

12 Глицерин М = 92,10 г/мол 12
1 L

PBI;WEMA;
kg

13 Орто–Ксилол Чист за анализ; М =
106,17 г/мол 4 1 L PBI

14 Формалин36-
38%

Чист за анализ,
(разтвор
стабилизиран)

3 1 L PBI

15 Пропилен
гликол, наливен технически 60 1 L “Картиране и оценка на

екосистемните услуги във
влажните зони на България“
(WEMA)16 Ледена оцетна

киселина 99% 3 1 L

17 Силикагел гранулиран и
индикиран 3 1 оп. 0.5 kg “Картиране и оценка на

екосистемните услуги във
влажните зони на България“
(WEMA)

18 Формалин 37% 60 1 L

Младежки проекти,
финансирани от БАН

19 Млечна киселина
1 л. 1 1 L
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20 Калиев йодид 1,1 kg 0.5 kg Младежки проекти,
финансирани от БАН

21 Диетилов етер чист за анализ 1 1 L Biodiversa STACCATO

22 Етил ацетат чист 10 1 L Biodiversa STACCATO

23 Етилен гликол технически 5 1 L Biodiversa STACCATO

24 Изопропанол чист 1 1 L Biodiversa STACCATO

25 Калиева основа чист за анализ 2 Kg Biodiversa STACCATO

26 Хлороформ чист за анализ 3 1 L Biodiversa STACCATO

27 D(+)-Glucose
monohydrate

чист за анализ Cas
No: 50-99-7 2 оп. 1 Kg Младежки проекти,

финансирани от БАН

28 Метанол 98% ЧЗА 43 л. 1 L

Младежки проекти,
финансирани от БАН

29 Хексан ЧЗА 1 л. 1 L

30 йод чист за анализ 100 g оп.100 g

Младежки проекти,
финансирани от БАН

31
натриев
хипохлорид (2 %
р-р)

чист за анализ 200 ml оп.200мл

32

Aluminum
chloride
anhydrous,
crystallized,
≥99.0%

100g оп. 100g Младежки проекти,
финансирани от БАН
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33

34

Дихлорметан

ЧЗА

5 1 L Младежки проекти,
финансирани от БАН

Агароза 1 кg

35 Формалин 37%

Стабилизиран
разтвор в
пластмасови туби от
5 L

4 Туби х 5 л

„Мрежата за инвазивни чужди
видове в Югоизточна Европа
– средство в подкрепа на
управлението на чужди
видове в България (ESENIAS-
TOOLS)

36 Водороден
прекис 30% ЧЗА 5 1 л

„Мрежата за инвазивни чужди
видове в Югоизточна Европа
– средство в подкрепа на
управлението на чужди
видове в България (ESENIAS-
TOOLS)

1. Посочените количества за всеки продукт са максимални.

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.

Доставките ще се извършват по конкретна заявка от Възложителя. Участниците трябва да са
в състояние да изпълнят конкретните заявки на Възложителя в целия им обем за съответните
продукти.

2. Срок за изпълнение на конкретна поръчка – до 20 календарни дни считано от датата на
подаване на заявка от страна на възложителя.

Срок и място на изпълнение - крайния срок за изпълнение на поръчката е до 31.12.2016 г.
Конкретното място на съответната доставка ще се определя със заявката за изпълнение на
доставката.
Във всяка заявка ще се посочва и проекта, по който ще бъде извършена доставката.

3. Максимална стойност на поръчката по обособената позиция - 2 500.00 лева без ДДС.

4. Срока на годност на предложените продукти да бъде не по-малък от 60 % от обявения от
производителя върху опаковката към датата на доставката.

5. Приемане на изпълнението:
За приемане на изпълнението на договора по настоящата обособена позиция Възложителят
назначава Комисия/упълномощава свои представители, която/които преглежда/т всяка от
доставките. Комисията/упълномощените представители осъществява/т фактическа проверка
на доставените продукти и подписва/т приемо-предавателен протокол за съответствие на
доставените продукти с изискванията от Техническите спецификации.
В случаите, когато Комисията/упълномощените представители даде/дадат становище за
наличие на някакво неизпълнение по някои от тях, следва в протокола да се посочи вида на
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това неизпълнение, размера, който да бъде удържан от дължимото възнаграждение по
договора и съответния размер на неустойка, ако това е необходимо.

6. Работен език: Работният език при изпълнението на обекта от настоящата обществена
поръчка, включително кореспонденция и документация, е на български език.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Възложителят ще заплаща стойността на извършените доставки по банков път, в 20
(двадесет) дневен срок от датата на представяне на оригинална фактура и подписан приемо -
предавателен протокол за конкретната доставка.

Възложителят не предвижда авансово плащане по настоящата обособена позиция.

Когато доставките се извършват в изпълнение на проект, финансиран от ФМ на ЕИП
2009–2014 г., във фактурите задължително следва да се посочва номера и името на проекта,
по който се прави доставката.

При липса на някой от горепосочените реквизити, Възложителят има право да откаже
извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В
този случай срокът за извършване на плащане към Изпълнителя започва да тече от датата на
представяне на фактура, съответстваща на изискванията.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по Обособена позиция № 5: "Доставка на лабораторни консумативи"

Настоящата Техническа спецификация отразява минималните изисквания към
характеристиките на продуктите, техните бройки и максимална стойност на настоящата
обособена позиция.

Посочените характеристики на доставката по обособена позиция № 5 са минимални
като изисквания на Възложителя.

Участникът по своя преценка може да предложи в своята оферта по-добри
характеристики от описаните в настоящата Техническа спецификация. За по-добри
характеристики се считат тези, които имат параметри над минималните изисквания на
Възложителя.

Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящата Техническа
спецификация следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

Предмет на поръчката: Предметът на настоящата обособена позиция включва
закупуването на лабораторни консумативи, необходими за научни изследвания във връзка с
изпълнението на проекти, по които бенефициент е ИБЕИ - БАН.

Цел на поръчката - съгласно настоящата документация.
Пълно описание на предмета на поръчката и обхват на дейността и задълженията

на Изпълнителя – съгласно настоящия текст на Техническата спецификация и проекта на
договор.

Характеристика на продуктите и изисквания към доставката за Обособена позиция 5.

№ ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ НА
ПРОДУКТИТЕ

Общо
количество

Опаковка, Проект
Мярка

1

филтри
хлорофил GF/F
0.7
микрометра

1 опаковка

Младежки проекти,
финансирани от БАН

2
вакуум помпа
с холендър
пластмасова

1 брой

3 епруветки-15
мл по 100 в пакет 8 пакет

4 епруветки-50
мл по 100 в пакет 4 пакет

5 епруветки-13
мл по 100 в пакет 4 пакет
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6
епруветки
"Епендорф"-2
мл

по 500 в пакет 3 пакет

7
Eppendorf
епруветки -1,5
ml

по 500 в пакет 4 пакет

8 Епруветки тип
„Епендорф“

Полипропилен, 0.5
мл, 1000 бр. 3 пакет

9

Съд за тъканни
култури с
херметически
затварящ се
капак

зелен филтър; -
височина 140 mm;
- 180 бр./оп. Кат.
№ E1674.0001

1 оп.

10
Накрайници за
автоматични
пипети

5-200 μl, в пакет
по 1000бр 2 пакет

11
Накрайници за
автоматични
пипети

100- 1000 μl, в
пакет по 1000бр 1 пакет

12
Накрайници за
автоматични
пипети

1000 - 5000 μl, в
пакет по 250 бр. 1 пакет

13 Магнитни
бъркалки

40/8 мм; 2

брой30/6; 1

14

Филтърна
хартия -рН на
воден
екстракт: 5.5
на 7.5; Скорост
на филтруване:
75 – 150 сек

пакетна 50 х 50 см 5 Кг

15 Блюдо
“ПЕТРИ”

стъклени
(d=100mm; h=15
mm)

50 бр.

16 Ръкавици

нитрилни, в кутия
по 100бр. М
размер

кутия
L размер 2
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17 Мембранни
филтри

хидрофилни за
спринцовки Ф=25
мм; за обеми от
1.5 мл до 100 мл;
големина на
порите - 0,20 μm;
стерилни

10

Бр

18
Епруветки за
Partec flow
cytometers

(3.5 ml), кутия 410
бр. 1 кутия

19 Петрита,
пластмасови стерилни, 90 cm 500 бр.

20 Остриета/лезви
ета, за скалпел N22, кутия 100бр. 2 Кутия

21

Пластмасова
кутия,
комплект с
капак.

Материал: PP,
кръгли,
прозрачни, 0,180
л; Изисквания:
Добра
прозрачност,
Висока
устойчивост на
удар,
Осигурителна
бленда, Добро
пасване на капака

200 бр.

22

Пластмасова
кутия,
комплект с
капак

Материал: PP,
кръгли,
прозрачни, 0,250
л. Изисквания:
Добра
прозрачност,
Висока
устойчивост на
удар,
Осигурителна
бленда, Добро
пасване на капака.

300 бр.

23

Пластмасова
кутия,
комплект с
капак

Материал: PP,
кръгли,
прозрачни, 0,400л,
Изисквания:
Добра
прозрачност,
Висока
устойчивост на

100 бр.
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удар,
Осигурителна
бленда, Добро
пасване на капака.

24

Пластмасова
кутия,
комплект с
капак

Материал: PP,
кръгли,
прозрачни, 0,520л,
Изисквания:
Добра
прозрачност,
Висока
устойчивост на
удар,
Осигурителна
бленда, Добро
пасване на капака.

100 бр.

25 Виалки 40 пакет

26
епендорфки с
винтова
капачка -пакет

2 пакет

27 Инсърти 1 пакет

28 Септи 1 пакет

29 Капачки със
септи 1 пакет

30 Накрайници
жълти 7 пакет

31 Накрайници
сини 9 пакет

32 Пипета

1-1000 мкл; 1

Бр.20-200 мкл 1

33 Шишенца 5 мл 50 Бр.

34
Предметни и
покривни
стъкла

Предметни стъкла:
76 × 26 mm. 2

опаковкаПокривни стъкла 20
× 20 mm. 3

35 Спринцовка за Спринцовка,10 µl 1 бр.
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аутосемплер
на GC-MS

syr FN 50mm
Gaude25, Cone Tip

36
Накрайници за
автоматични
микропипети

10 – 200 μl, в
пакет по 1000бр. 2 пакет

37 Колби

КОЛБА
“Ерленмайер”
/тясно гърло /

10

бр.
Обем: 100 мл ;

Обем: 300 мл 5

38

Мембранни
филтри
(бактериални
филтри)

GyroDisc Syringe
Filter

10 бр.

Кат. № 1730012

Membrane: PES

Pore Siza: 0.22µm

Diameter: 30mm

Sterile

39
Микробиологи
чни стъклени
шпатули

Шпатула на
Дригалски 2 бр.
стъклена

40 Блюдо
“Петри”

Стъклено, ø 40
mm; 30

брой PBIø 60 mm; 30

ø 80 mm 30

41 Чаша “Бехер” висока форма, 50
ml 10 брой PBI

42 Чаша “Бехер”

ниска форма, 150
ml; 10

брой PBI250 ml 10

600 ml 10

43 Мензура РР с дръжка, 1 л. 3 брой PBI

44 Пръскалка Пластмасова, 250
ml 7 брой PBI;МП

45 Филтърна
хартия бяла, Ф 70 5 оп. 100 бр. PBI
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46 Филтърна
хартия Бяла, Ф 110 5 оп. 100 бр. PBI

47 Спиртна лампа стъклена 2 брой PBI

48 Спиртна лампа стоманена 2 брой

49 Пипета Пастьор брой PBIпластмасова, 1 ml; 50

3 ml 70

50 Пипета Пастьор Стъклена, 3 ml. 1 Оп. 250 бр. PBI

51 Статив за
епруветки

за∅16
полипропиленов - 2
плота 60 гнезда

1 брой PBI

52 Епруветки
Пластмасови с
винтова капачка,
конични, 15 ml

508 брой PBI

53
GF 5-050
стъкленовлакнес
ти филтри

размер на порите
0.7µm Диаметър
47mm

1 Оп. FEMA

54

Чаша Бехер от
ПП,
термоустойчив
а до 125°C,

1000 мл 2 Бр. МП

55
Стъклени
пръчки -
бъркалки

2 пакет МП

56

Банки
реактивни с
винтова
капачка, 50 мл

5 Бр. МП

57

Банки
реактивни с
винтова
капачка, 100
мл

3 Бр. МП

58 Епруветки

Пластмасови, с
диаметър 16 мм,
височина 100 мм и
обем 13 мл. Със
запушалка, без
градуировка.

1 Опаковка 100
бр.

Biodiversa
STACCATO
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59 Епруветки

тип “Falкon”, от
полипропилен,
диаметър 30 мм,
височина 115 мм,
обем 50 мл. С
винтова капачка,
стоящи, с
градуировка.

1 Опаковка 100
бр.

Biodiversa
STACCATO

60 Епруветки

цилиндрични, от
полистирол,
диаметър 13 мм,
височина 75 мм,
обем 5 мл.

1 000 бр Biodiversa
STACCATO

61 Контейнери за
проби

Бр.  Опаковка
100 бр.

Biodiversa
STACCATO

16х100 мм, 12 мл 1
25 х 92 мм, 30 мл 1

62
Кутия за
предметни
стъкла

Размери 230 х 180
мм, капацитет  100
бр. стъкла.

2 оп. Biodiversa
STACCATO

63 Пинсета метална, права,
130 мм 1 Бр. Biodiversa

STACCATO

64 Пликове за
проби с цип

Размери: 23x31
см, 5 Оп. Biodiversa

STACCATO

65 Покривни
стъкла;

Размери: 24х32
мм, 9

Оп. Biodiversa
STACCATO18x18 мм; 16

24х60 мм, 1

66

Реактивна
банка с
винтова
капачка

Полиетилен, 250
мл 5 Бр. Biodiversa

STACCATO

67 Ръкавици

Латексови,
нестерилни с
пудра, M размер;

5

кутии Biodiversa
STACCATOL 6 13

XL 2

68 Фуния

Полипропилен,
диаметър 50 мм и
термоустойчивост
до 121оС.

2 Бр. Biodiversa
STACCATO
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69 Цилиндър

мерителен,
полипропилен,
обем 100 мл. и
точност 1мл. , с
термоустойчивост
до 121оС

1 Бр. Biodiversa
STACCATO

70 Чаша “Бехер”

от полипропилен,
обем 500 мл и
термоустойчивост
до 121оС.

1 Бр. Biodiversa
STACCATO

73 Пинсети 30 бр. GRASS

74 Ентомологичн
и игли 3 опаковка по 100 GRASS

75
Предметни
стъкла с
матиран край

76х26 mm 1500 бр. МП

76

Хематокритни
тръбички,
хепаринизиран
и

Дължина 75
mm;Вътрешен
диаметър 1,15
mm;Външен
диаметър 1,55 mm

200 бр. МП

77 Инжекционни
игли 27G 5/8; 0,4x16mm 200 бр. МП

78 Бели връхчета 0-10 uL 5 Оп. МП

79 Епруветки с
винт капачка

5 ml ; 100

бр МП15 ml; 100

50 ml 100

82

статив за
епруветки "тип
епендорф"-100
гнезда

3 Бр. МП

83
статив за
епруветки-40
гнезда

3 Бр. МП

84

филтри -
целулозонитра
тни със зелена
мрежа

1 Бр. МП
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85
Латексови
ръкавици без
пудра

Размери S (1 кутия
х 100 бр.), M (4
кутии х 100 бр.), L
(2 кутии х 100
бр.), XL (2 кутии х
100 бр.)

9 Оп. ESENIAS-TOOLS

86 Накрайници за
пипети

0.1-1 микролитра,
автоклавируеми
кутии

5
Автоклавируема
кутия/ ESENIAS-TOOLS
96 бр.

87
Накрайници за
пипети, (жълти
типчета)

20-200
микролитра,
автоклавируеми
кутии

6

Автоклавируема
кутия/

ESENIAS-TOOLS

96 бр.

88
Накрайници за
пипети, (сини
типчета)

200-1000
микролитра,
автоклавируеми
кутии

6

Автоклавируема
кутия/ ESENIAS-TOOLS
96 бр.

89
Накрайници за
пипети
(безцветни)

0.1-2 микролитра 1 Оп./ 1000 бр. ESENIAS-TOOLS

90
Микроскопски
предметни
стъкла (IsoLab)

В опаковки от 50
стъкла 2 Оп. ESENIAS-TOOLS

91
Микроскопски
покривни
стъкла (IsoLab)

18х18 mm; в
опаковки от 100
стъкла

2 Оп. ESENIAS-TOOLS

92 PCR епруветки 0.2 мл 1 Оп. / 1000 бр. ESENIAS-TOOLS

93
Епруветки тип
"Епендорф",
Safe Lock

1.5 мл 1000 Оп. / 1000 бр. ESENIAS-TOOLS

94 Епруветки тип
"Епендорф" 2 мл 2000 Бр. ESENIAS-TOOLS

95

Епруветки тип
"Falkon" с
винтова
капачка

15 мл 1000 Оп. ESENIAS-TOOLS

96

Епруветки тип
"Falkon" с
винтова
капачка

50 мл 600 Бр. ESENIAS-TOOLS
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97

Епруветки тип
"Falkon" с
винтова
капачка -
стоящи

50 мл 500 Бр. ESENIAS-TOOLS

98

Епруветки
пластмасови
със заоблено
дъно и винтова
капачка

16/100, 13 мл 1000 Бр. ESENIAS-TOOLS

99

Пластмасови
банки с
винтова
капачка

1000 мл 100 Бр. ESENIAS-TOOLS

100

Пластмасови
банки с
винтова
капачка

500 мл 100 Бр. ESENIAS-TOOLS

101
Контейнери с
винтова
капачка

120 мл 200 Бр. ESENIAS-TOOLS

102
Контейнери с
винтова
капачка

40 мл 200 Бр. ESENIAS-TOOLS

103
Контейнер с
винтова
капачка

125 cm3 100 Бр. ESENIAS-TOOLS

104
Контейнер с
винтова
капачка

60 cm3 100 Бр. ESENIAS-TOOLS

105
Контейнери с
пластмасов
капак

4000 см3 100 Бр. ESENIAS-TOOLS

106
Контейнери с
пластмасов
капак

1180 см3 100 Бр. ESENIAS-TOOLS

107
Контейнери с
пластмасов
капак

565 см3 100 Бр. ESENIAS-TOOLS

108
Контейнери с
пластмасов
капак

400 см3 100 Бр. ESENIAS-TOOLS

109
Контейнери с
пластмасов
капак

250 см3 100 Бр. ESENIAS-TOOLS



30

110 Пластмасови
пръскалки С тясно гърло 2 Бр. ESENIAS-TOOLS

111
Накрайници за
пипети
(жълти)

20-200
микролитра 1 Оп./ 1000 бр. ESENIAS-TOOLS

112 Накрайници за
пипети (сини)

100-1000
микролитра 1 Оп./ 1000 бр. ESENIAS-TOOLS

1. Посочените количества за всеки продукт са максимални.

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.

Доставките ще се извършват по конкретна заявка от Възложителя. Участниците трябва да са
в състояние да изпълнят конкретните заявки на Възложителя в целия им обем за съответните
продукти.

2. Срок за изпълнение на конкретна поръчка – до 20 календарни дни считано от датата на
подаване на заявка от страна на възложителя.

Срок и място на изпълнение - крайния срок за изпълнение на поръчката е до 31.12.2016 г.
Конкретното място на съответната доставка ще се определя със заявката за изпълнение на
доставката.
Във всяка заявка ще се посочва и проекта, по който ще бъде извършена доставката.

3. Максимална стойност на поръчката по обособената позиция - 9 750.00 лева без ДДС.

4. Срока на годност на предложените продукти да бъде не по-малък от 60 % от обявения от
производителя върху опаковката към датата на доставката.

5. Приемане на изпълнението:
За приемане на изпълнението на договора по настоящата обособена позиция Възложителят
назначава Комисия/упълномощава свои представители, която/които преглежда/т всяка от
доставките. Комисията/упълномощените представители осъществява/т фактическа проверка
на доставените продукти и подписва/т приемо-предавателен протокол за съответствие на
доставените продукти с изискванията от Техническите спецификации.
В случаите, когато Комисията/упълномощените представители даде/дадат становище за
наличие на някакво неизпълнение по някои от тях, следва в протокола да се посочи вида на
това неизпълнение, размера, който да бъде удържан от дължимото възнаграждение по
договора и съответния размер на неустойка, ако това е необходимо.

6. Работен език: Работният език при изпълнението на обекта от настоящата обществена
поръчка, включително кореспонденция и документация, е на български език.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
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Възложителят ще заплаща стойността на извършените доставки по банков път, в 20
(двадесет) дневен срок от датата на представяне на оригинална фактура и подписан приемо -
предавателен протокол за конкретната доставка.

Възложителят не предвижда авансово плащане по настоящата обособена позиция.
Когато доставките се извършват в изпълнение на проект, финансиран от ФМ на ЕИП

2009–2014 г., във фактурите задължително следва да се посочва номера и името на проекта,
по който се прави доставката.

При липса на някой от горепосочените реквизити, Възложителят има право да откаже
извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В
този случай срокът за извършване на плащане към Изпълнителя започва да тече от датата на
представяне на фактура, съответстваща на изискванията.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
по Обособена позиция № 6: "Доставка на реактиви за работа със

специфично оборудване"

Настоящата Техническа спецификация отразява минималните изисквания към
характеристиките на продуктите, техните бройки и максимална стойност на настоящата
обособена позиция.

Посочените характеристики на доставката по обособена позиция № 6 са минимални
като изисквания на Възложителя.

Участникът по своя преценка може да предложи в своята оферта по-добри
характеристики от описаните в настоящата Техническа спецификация. За по-добри
характеристики се считат тези, които имат параметри над минималните изисквания на
Възложителя.

Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящата Техническа
спецификация следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

Предмет на поръчката: Предметът на настоящата обособена позиция включва
закупуването на реактиви за работа със специфично оборудване, необходими за научни
изследвания във връзка с изпълнението на проекти, по които бенефициент е ИБЕИ - БАН.

Цел на поръчката - съгласно настоящата документация.
Пълно описание на предмета на поръчката и обхват на дейността и задълженията

на Изпълнителя – съгласно настоящия текст на Техническата спецификация и проекта на
договор.

Характеристика на продуктите и изисквания към доставката за Обособена позиция 6.

№ ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ НА
ПРОДУКТИТЕ

Общо
количество

Опаковка

Мярка
Проект

1

Специален реактив за
разлагане на водни
проби за определяне
на общ фосфор,
кадмий, хром, мед,
желязо, олово, никел
и цинк

1 Комплект
"Картиране и оценка на
сладководните екосистемни
услуги в България (FEMA)"

Spectroquant NOVA 60,

2

Комбинирани
стандартни разтвори
за проверка
качеството на
фотометричните
методи: Комплект
филтри за вътрешно
калибриране;

1 Комплект
"Картиране и оценка на
сладководните екосистемни
услуги в България (FEMA)"Spectroquant NOVA60
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3
Тест набор за нитрати
§Spectroquant 2 Комплект

"Картиране и оценка на
сладководните екосистемни
услуги в България (FEMA)"

Spectroquant NOVA 60,

4
Тест набор за ХПК
(COD) 2 Комплект

"Картиране и оценка на
сладководните екосистемни
услуги в България (FEMA)"

Spectroquant NOVA 60,
Метод: фотометричен 4.0 -
40.0

5

Тест набор за
силикати (силициева
киселина)
Spectroquant

1 Комплект
"Картиране и оценка на
сладководните екосистемни
услуги в България (FEMA)"

Spectroquant NOVA 60,
Метод: фотометричен

1.1 - 1070 mg/ SiOz 0.5 - 500
mg/ Si

6
Нитрити тест набор с
реагенти за
правоъгълни кювети

1 Комплект
"Картиране и оценка на
сладководните екосистемни
услуги в България (FEMA)"

Spectroquant NOVA 60, 0.002
– 1.00 mg/l NO2-N 0.007-3.28
mg/l NO2,

7
Азот (общ) тест набор
в готови кръгли
кювети

2
Оп. за 25
определ.

"Картиране и оценка на
сладководните екосистемни
услуги в България (FEMA)"

Spectroquant NOVA 60, DMP
0.5 – 15.0  mg/l N ,

8

Фосфати тест набор с
реагенти за
правоъгълни кювети

1 Комплект
"Картиране и оценка на
сладководните екосистемни
услуги в България (FEMA)"

Spectroquant NOVA 60, PMB
0.010 – 5.00 mg/l (о-
фосфати)PO4-P

9
Амоний тест набор с
реагенти за
правоъгълни кювети

Spectroquant NOVA 60, 0.010
– 3.00 mg/l NH4-N 0.013 –
3.86 mg/l NH4+

1 Комплект
"Картиране и оценка на
сладководните екосистемни
услуги в България (FEMA)"

1. Посочените количества за всеки продукт са максимални.

Възложителят не е задължен да поръча цялото предвидено количество от даден продукт.
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Възможно е Възложителят да не направи поръчка за определен продукт за целия срок на
договора поради липса на възникнала необходимост.

Доставките ще се извършват по конкретна заявка от Възложителя. Участниците трябва да са
в състояние да изпълнят конкретните заявки на Възложителя в целия им обем за съответните
продукти.

2. Срок за изпълнение на конкретна поръчка – до 20 календарни дни считано от датата на
подаване на заявка от страна на възложителя.

Срок и място на изпълнение - крайния срок за изпълнение на поръчката е до 31.12.2016 г.
Конкретното място на съответната доставка ще се определя със заявката за изпълнение на
доставката.
Във всяка заявка ще се посочва и проекта, по който ще бъде извършена доставката.

3. Максимална стойност на поръчката по обособената позиция - 2 300.00 лева без ДДС.
4. Срока на годност на предложените продукти да бъде не по-малък от 60 % от обявения от
производителя върху опаковката към датата на доставката.

5. Приемане на изпълнението:
За приемане на изпълнението на договора по настоящата обособена позиция Възложителят
назначава Комисия/упълномощава свои представители, която/които преглежда/т всяка от
доставките. Комисията/упълномощените представители осъществява/т фактическа проверка
на доставените продукти и подписва/т приемо-предавателен протокол за съответствие на
доставените продукти с изискванията от Техническите спецификации.
В случаите, когато Комисията/упълномощените представители даде/дадат становище за
наличие на някакво неизпълнение по някои от тях, следва в протокола да се посочи вида на
това неизпълнение, размера, който да бъде удържан от дължимото възнаграждение по
договора и съответния размер на неустойка, ако това е необходимо.

6. Работен език: Работният език при изпълнението на обекта от настоящата обществена
поръчка, включително кореспонденция и документация, е на български език.

7. Всички предлагани реактиви по обособената позиция, следва да бъдат съвместими с
оборудването на Възложителя, а именно: Фотометър NOVA 60, производство на MERCK.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Възложителят ще заплаща стойността на извършените доставки по банков път, в 20
(двадесет) дневен срок от датата на представяне на оригинална фактура и подписан приемо -
предавателен протокол за конкретната доставка.

Възложителят не предвижда авансово плащане по настоящата обособена позиция.

Когато доставките се извършват в изпълнение на проект, финансиран от ФМ на ЕИП
2009–2014 г., във фактурите задължително следва да се посочва номера и името на проекта,
по който се прави доставката.

При липса на някой от горепосочените реквизити, Възложителят има право да откаже
извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В
този случай срокът за извършване на плащане към Изпълнителя започва да тече от датата на
представяне на фактура, съответстваща на изискванията.
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У К А З А Н И Я

ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ.

1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на
изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от
Възложителя в настоящата документация и обявата за обществената поръчка.

2. Не може да участва в обществената поръчка лице, при което е налице някое от
следните обстоятелства:

2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по
чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 –
307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.5. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
* Изискванията по т. 2.1, 2.2 и 2.5 се отнасят за лицата, които представляват участника,

членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, а именно:

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от

Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има

аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които

представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата,
в която са установени.

3. В обществената поръчка не могат да участват пряко или косвено юридически лица
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици, освен в случаите на чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

4. Посочените в т. 2 и т. 3 изисквания се отнасят за всички участници.
5. В случай, че участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо

лице изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението.
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6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, изисквания на т. 2 се прилагат и за подизпълнителите.

7. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице (търговско
дружество и/или едноличен търговец) или обединение на чуждестранни физически и/или
чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на
горепосочените изисквания в държавата, в която са установени.

8. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата обществената
поръчка самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение
или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да
представя самостоятелна оферта.

9. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва
само в едно обединение.

10. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
обществена поръчка.

11. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената поръчка да
уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал.
1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП.

12. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се
прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в
документа за създаване на обединението.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Всеки участник може да представи само една оферта, за една, няколко или всички
обособени позиции.

2. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.
3. Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на друг

участник за същата поръчка под каквато и да е форма.
4. Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при

изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.
5. Не се допуска до участие в обществената поръчка участник, който не отговаря на

законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото е
налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в обществената поръчка:

5.1. юридическо лице регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
свързаните с него лица и неговите действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици. Забраната се отнася за пряко или косвено участие в процедурата.

5.2. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго
условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в документацията;

5.3. който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №
10 на ЗОП;

5.4. който е свързано лице с друг участник;
5.5. за когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на

съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
6. Възложителят не приема за участие оферти, които са представени след изтичане на

крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена
цялост.
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Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата обществена
поръчка, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в
тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето
на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв
начин Възложителя.

ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците свързани с
настоящата обществена поръчка са в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване
на оферти: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, гр.
София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 23, ет. 4, ст. 407, канцелария, по факс, чрез
препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронен път при
условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите
следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявата за обществената
поръчка.

3. Протокола на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се
изпраща на адрес, посочен от участника, на електронна поща, като съобщението, с което се
изпращат, се подписва с електронен подпис, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка или по факс.

Избраният от Възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на
получаване на решението.

Когато протоколът не е получен от участника по някой от начините, посочени в т.3,
Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Протоколът се смята за
връчен от датата на публикуване на съобщението.

4. При писмено искане, направено до 3 /три/ дни преди изтичането на срока за
получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да
публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената
поръчка.

5. Възложителят удължава срока за подаване на оферти с най-малко три дни, когато в
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.

5.1. След изтичане и на допълнителния срок се разглеждат и оценяват получените
оферти независимо от техния брой.

6. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за
възлагане на обществена поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на офертите на участниците.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от
участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от
възложителя.

2. Документите по т. 1 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се
посочват:
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2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;

2.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
2.3. наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават

документите.
Възложителят не носи отговорност за получаване на офертите в случай, че се използва

друг начин за представяне.
3. Офертите трябва да бъдат адресирани до Институт по биоразнообразие и

екосистемни изследвания при БАН, гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 23, ет. 4, ст. 407,
канцелария, в срок до 17:00 часа на 25.08.2016 г., включително.

4. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща, разходите за същите са
за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи
тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване
на офертите, посочен в обявлението за обществената поръчка. Рискът от забава или загубване
на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на
офертата на адреса и в срока, определен от него.

5. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата са за сметка
на участника в обществената поръчка. Възложителят не носи отговорност и не дължи
възстановяване на каквито и да е разноски или загуби, понесени от участника.

6. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, да
допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното
участие в обществената поръчка.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията
за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан
текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”.

7. Върху непрозрачната опаковка трябва да бъде отбелязана следната информация:
● Адрес на възложителя: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при

БАН, гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 23, ет. 4, ст. 407;
● Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на

участника;
● Следното означение: “За участие в обществена поръчка чрез обява с предмет:

"Доставка на лабораторни химикали, реактиви и консумативи по проекти на ИБЕИ - БАН в
6 обособени позиции: За Обособена позиция № ......................

Върху непрозрачната опаковка не се поставят никакви други обозначения и не се
полагат никакви други фирмени печати и знаци.

7.1. В непрозрачна опаковка се поставя оферата на участника и се прилага информация
относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор.

8. При приемане на офертата върху непрозрачната опаковка се отбелязват поредният
номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър,
за което на приносителя се издава документ.

9. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:
9.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения

период.
9.2. При определянето на срокове, които са в дни и се броят след определено действие

или събитие, не се брои денят на настъпване на действието или на събитието.
9.3 Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема

предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие.
9.4 Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия

присъствен ден.
9.5. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на

възложителя. В случаите, при които се подава информация до автоматизирани системи за
електронна обработка, срокът изтича:
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9.5.1. в 24,00 ч. на този ден – при системи, които работят без прекъсване;
9.5.2. в срок, определен от възложителя, но не по-рано от приключване на работното

време, когато системата работи с прекъсване.
10. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.
По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или

корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, които представляват
участника или от съответно упълномощени лица.

11. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се
представят в „заверено копие”, се представят в оригинал, като юридическите лица и
едноличните търговци поставят и свеж печат на копията.

„Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф
„Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което представлява участника или
изрично упълномощено от него лице.

12. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и условията,
описани в тях са задължителни за участниците.

13. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 120 календарни дни от крайния срок
за получаването им или до 23.12.2016 г.

Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в
обществената поръчка.

14. Всяка страница на офертата на участника ведно с всички приложения към нея
следва да бъдат номерирани.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

В голямата запечатана непрозрачна опаковка се поставят следните документи:
1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания,

посочени в ЗОП, и на предварително обявените от възложителя изисквания, участниците в
обществената поръчка трябва да представят следните документи:

1.1. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от  ЗОП.
Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се

подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от
повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се
подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

1.2. При участници обединения - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е
приложимо, а именно: копие от документ, от който да е видно правното основание за
създаване на обединението, както и:

1.2.1. правата и задълженията на участниците в обединението;
1.2.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
1.2.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

1.3. Образец на Техническо предложение, съдържащо:
1.3.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е

законният представител на участника;
1.3.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите

спецификации и изискванията на възложителя;
1.3.3. Описание на стоките, които ще се доставят.

1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

1.5. Доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, в случай на
ползването на подизпълнител/и.
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1.6. Декларация за свързани лица;
1.7. Ценово предложение.

2. За доказване на технически и професионални способности участникът трябва да
представи следните документи:

2.1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената доставка, през последните три години от датата на подаване на
офертата – за всяка обособена позиция за която се участва;

За доставки идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, за всички
обособени позиции ще се считат доставки на лабораторни химикали, реактиви и/или
консумативи.

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 технически и
професионални способности:

По т.2.1. Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка идентична или
сходна с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на
подаване на офертата.

За доставки идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, за всички
обособени позиции ще се считат доставки на лабораторни химикали, реактиви и/или
консумативи.

Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените доставки от всички
членове в обединението.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и
професионалната компетентност.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците
могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование,
квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват
в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите
лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването
на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от обществената поръчка.

Когато участник в обществената поръчка е обединение от физически и/или
юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета
на трети лица при спазване на условията по-горе.

3. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената
поръчка, участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще
им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

4. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания
за отстраняване от обществената поръчка.
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5. 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.

6. Опис на представените документи и информация, подписан от участника.

VІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Разглеждане, оценка и класиране на офертите.

Възложителят назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите. Комисията се
състои от нечетен брой членове.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
обществената поръчка или техни упълномощени представители.

Отварянето на офертите ще се извърши в 11:00 часа на 26.08.2016г., в сградата на
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, гр. София, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 23, заседателна зала.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта,
която се определя въз основа на критерий „най-ниска цена“.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценката и класирането на офертите.
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя

заедно с цялата документация, включително представените мостри и/или снимки, ако такива
са представени.

Протоколът на комисията се представя на възложителя за утвърждаване.
След утвърждаване на протокола от Възложителят, същия се изпраща в един и същи

ден на участниците и се публикува в Профила на купувача.

Определяне на Изпълнител по обществената поръчка
Възложителят ще определи за изпълнители на обществената поръчка класираните на

първо място участници по всяка обособена позиция и ще сключи договори с тях за
съответната обособена позиция.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ
неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на
предоговаряне.

Подизпълнители
/в случай, че е посочен подизпълнител/и/

В случай, че участниците ще използват подизпълнители, същите посочват в офертата
подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат,. В този случай, те трябва да
представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от обществената поръчка.

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на горните
условия.

Гаранция за изпълнение

Участникът, определен за Изпълнител по съответната обособена позиция следва да
представи гаранция за изпълнение преди подписването на всеки конкретен договор.

1. Гаранцията се представя в една от следните форми:
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а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя:
Банкова сметка на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН:
IBAN сметка: BG44 UNCR 9660 3120 7187 11
BIC код на банката: UNCRBGSF
Банка: „УниКредит Булбанк”

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на

изпълнителя.
2. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
3. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участниците.

Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да
предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й
да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

4. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо
лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно
вносител на сумата по гаранцията за изпълнение.

Условия и размер на гаранцията за изпълнение.
1. Размерът на гаранцията за изпълнение е 5 /пет/ на сто от прогнозната стойност на

договора без ДДС за конкретната обособена позиция.
2. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа се уреждат с договора за

възлагане на обществената поръчка.
Условията и начина на освобождаване на гаранцията за изпълнение също се урежда в

договора за възлагане на обществената поръчка.
3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за

периода, през който средствата законно са престояли при него.
4. Гаранцията за изпълнение на договора, се внася по банковата сметка на

възложителя, когато е парична сума, а когато е банкова гаранция се издава в полза на
възложителя и се представя в оригинал.

5. В случай, че участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора,
нейната валидност следва да бъде най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на
договора.

6. Възложителят може да изиска от участниците, определени за изпълнители, и други
гаранции за изпълнението на съответния договор, когато това е предвидено в нормативен акт.

Други условия
1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в

настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната
последователност:

а) Обявата;
б) Указания към участниците в обществената поръчка;
в) Проект на договор;
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
2. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат

разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилникът за неговото прилагане и
други действащи нормативни актове, свързани с предмета на публичната покана.
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