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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП 
•Проект на обявление 
^Обявление за публикуване 

Р А З Д Е Л I : В Ъ З Л А Г А Щ О Р Г А Н 

1.1) Наименование и адреси ' (моля, посочете всички възлагалщ органи, които отговарят 
за процедурата) 
Официално наименование: 
Изпълнителна агенция по околна среда 

Национален регастрационен номер: ^ 
831901762 

Пощенски адрес: 
бул. Цар Борис I I I № 13 6 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1618 

Държава: 
BG 

Лице за контакт: 
Евелина Турмакова 

Телефон: 
+359 29406432 

Електронна поща: 
е . turmak:ova@eea . government. bg 

Факс: 
+359 29559015 

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
www.ееа.government.bg 
Адрес на профила на 1̂ т1увача (URL): 
http://ееа.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/Dostavka% 
20na%201calibrovuchni%20gazove%20za%20gazanalizatornata%2 0aparatura%2 0na' 
20IAOS%2 0 
1.2) Съвместно възлагане 
•Поръчката обхваща съвместно възлагане 

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки: 

[~~| Поръчката се възлага от централен орган за покупки 
1.4) Вид на възлагащия орган 
^Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения 

• Национална или федерална агенция/служба 

• Регионален или местен орган 
I 1 Регионална или местна агенция/служба 

•Публичноправна организация 

•Европейска институция/агенция или 
международна организация 

•Друг тип: 

1.5) Основна дейност 
• О б щ и обществени услуги 

•Отбрана 
•Обществен ред и безопасност 
[ 3 Околна среда 
• Икономически и финансови дейности 
П Здравеопазване 

•Настаняване/жилищно строителство и места за 
отдих и култура 

•Социална закрила 
•Отдих, култура и вероизповедание 
• образование 
• Друга дейност: 

http://simap.ted.europa.eu
http://www.%d0%b5%d0%b5%d0%b0.government.bg
http://%d0%b5%d0%b5%d0%b0.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/Dostavka%25


Р А З Д Е Л I I : П Р Е Д М Е Т 
II.1) Обхват на обществената поръчка 
11.1.1) Наименование: 
Доставка на калибровъчни газове за газанализаторната апаратура за контрол 
качеството на въздуха и емисионен контрол и работни газове за 
лабораториите на ИАОС 
Референтен номер: ^ 
II.1.2) ОсновенCPVкод: 24110000 
Допълнителен CPV код: i ̂  

II.1.3) Вид на поръчка 
• Строителство ^Доставки •Услуги 
11.1.4) Кратко опнсанне: 
В системата на ИАОС калибрирането на средствата за измерване 
(газанализатори) за контрол качеството на атмосферния въздух (ККАВ) и 
емисионен контрол в системата на МОСВ се извършва с калибровъчни газове 
от калибровъчната лаборатория. 
В стационарните и мобилни станции за ККАВ и емисионен контрол се 
използват газове за проверка и потвърждаване качеството на данните от 
измерванията. 
Всички високотехнологични апарати като: газови хроматографи, йонни 
хроматографи, атомно абсорбционни спектрометри, 1СР, ТОС анализатори, 
използват работни газове (аргон, азот, кислород, хелий и др.) в 
технологичен режим, в който работят. 
11.1.6) Информация относно обособените позиции 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да ^ Не • 
11.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) 
Стойност: 329944 . 60 
(Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно 
индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V) 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цяпата продължителност) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и 
в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, 

Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 
II .2) Описание ̂  
II.2.1) Наименование: ̂  
Серен диоксид (в синтетичен въздух), 2 броя, 200 ррЬ -1 брой, 4 00 ррЬ -1 
брой. 10 литрови бутилки, налягане на газа в бутилката -- 150 bar 
Обособена позиция №: ̂  1 
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ̂  
Основен CPVкод: i 24110000 
Допълнителен CPV код: i 2 

II.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS: 1 BG411 
11.2.4) Описание на общесгвената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 

УНП; d2Zb43Ze-6e4e-4b9d-g')8d-7eB39394D [ 1 2 



Серен диоксид (в синтетичен въздух), 2 броя, 200 ррЬ -1 
брой. 10 литрови бутилки, налягане на газа в бутилката -

брой, 
150 

4 00 ррЬ -1 
bar 

П.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
• Критерий за качество - Име; / Тежест: ^ ̂  2° 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ 2« 
Ба Цена-Тежест: 21 

11.2.11) Информация относно оптщите 
Опции 
Описание на опциите: 

Да • Не IE 

11.2.13) Информа1г,ия относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

Да • Не IE 

Ц.2.14) Допълнителна информа1Т,ия: 

Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 

Н.2) Описание ̂  
Н.2.1) Наименование: ̂  
Серен диоксид (в синтетичен въздух) 
Обособена позиция №: ̂  2 
II.2.2) Допълнителни CFV кодове ^ 
Основен CPV код: 1 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ ^ 

П.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
Р1А0С 
кодКиТЗ:! BG411 
II .2 .4) Описание на общесгиената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
: Серен диоксид (в синтетичен въздух), 6 броя, 5 ррт -1 брой, 10 0 ррт - 2 
броя, 600 ррт -1 брой, 1500 ррт -1 брой,10 000 ррт -1 брой,10 литрови 
бутилки, налягане на газа в бутилката - 150 bar 
II .2 .5) Критерии за възлагане ^ ^ 
Q Критерий за качество - Име: / Тежест: i 2 20 
Г~| Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ ^° 
I E Цена - Тежест: 21 
II.2.11) Информш^ия относно опциите 

Да П Не К1 Опции Да П Не К1 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средсгва от Европейския съюз 
Да • Не Е • Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не Е • 

средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 



Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 

11.2) Описание ̂  
П.2.1) Наименование: ̂  
Азотен оксид (в азот) 
Обособена позиция №: 2 3 
П.2.2) Допълнителни СРУ кодове ^ 
Основен СРУ код: ^ 24110000 
Допълнителен СРУ код: 1 ^ 

П.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
кодКиТЗ;! ВС411 
П.2.4) Описание на общесгвената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Азотен оксид (в азот), 8 броя, 200 ррЬ -1 брой, 50 0 ррЬ -1 брой, 5 ррга -1 
брой, 100 ррт -2 броя, бООррт - 1 брой, 990 ррт -1 брой. 210 0 ррт -1 
брой. 10 литрови бутилки, налягане на газа в бутилката - 150 bar 
Н.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 122° 
П Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ 2« 
К1 Цена - Тежест: 21 
П.2.11) Информа1|,ия относно опциите 

Д а П Н е й Опции Д а П Н е й 
Описание на опциите: 

П.2.13) Информация относно средства от Бвропепския съюз 
Да • Не Kl Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не Kl 

средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II .2.14) Допълнителна информация: 

Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 

II.2) Описание ^ 
11.2.1) Наименование: 2 
Въглероден оксид (в азот) 
Обособена позиция №: 2 4 
11.2.2) Допълнителни СРУ кодове ^ 
Основен СРУ код: i 24110000 
Допълнителен СРУ код: ^ 2 ^ 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS: 1 BG411 
11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Въглероден оксид (в азот), 9 броя, 5ррт - 1 брой, 15 ррт - 1 брой, 35 ррт 
-1 брой,200 ррт -1 брой, 500 ррт -2 броя, 990 ррт -1 брой, 1500 ррт -1 

УНП: d22b432e-6e4e-4b9d-8Q8d-7eB39394011 4 



брой, 32 00 ррш - 1 брой. 10 литрови бутилки, налягане на 
- 150 bar 

газа в бутилката 

11.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
О Критерий за качество - Име: / Тежест: ^ ^ 
П Критерий, свързан с разходи - Име; / Тежест; 1 2" 
К| Цена-Тежест; 21 
11.2.11) Информация относно опциите 
Опции 
Описание на опциите: 

Да • Не К| 

П.2.13) Информятщя относно средсгва от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта; 

Да • Не |Я 

П.2.14) Допълнителна информация: 

Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 

П.2) Описание ^ 
Н.2.1) Наименование: ̂  
Въглероден диоксид (в азот) 
Обособена позиция №: 2 5 
11.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2 
Основен СРУ код: ^ 24110000 
Допълнителен СРУ код: ^ 2 
Н.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS;! BG411 
II .2 .4) Описание на общесгнената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Въглероден диоксид (в азот), 3 броя, - 0.5 % - 1 брой, 19,5 % - 1 брой. 
30% -1 брой, 10 литрови бутилки, налягане на газа в бутилката - 150 bar 
П.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
Г~| Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2^ 
Г~| Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ ^° 
^ Цена-Тежест: 21 
П.2.11) Информа1т,ия ОТНОСНО опциите 

Да • Не К1 Опции Да • Не К1 
Описание на опциите: 

П.2.13) Информация ОТНОСНО средсгва от Европейския съюз 
Д а П НеК1 Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Д а П НеК1 

средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта; 

II .2.14) Допълнителна информация: 



Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 

Н.а) Описание ̂  

11.2.1) Наименование: ̂  
Метан (в синтетичен въздух) 
Обособена позиция №: ̂  6 
и .2.2) Допълнителни СРУ кодове ^ 
Основен СРУ код: 1 24110000 
Допълнителен СРУ код: ^ ^ 

Н.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS: 1 BG411 
II . 2 . 4 ) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Метан (в синтетичен въздух ) , 4 броя, 5 ррт - 1 брой, 150 ррш -1 брой, 600 
ррт -1 брой, 990 ррт -1 брой, 10 литрови бутилки, налягане на г а з а в 
бутилката - 150 bar. 
II.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: i 2 2° 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ ^° 
55 Цена-Тежест: 21 
П.2.11) Информа1^ня относно опциите 

Д а П Н е И Опции Д а П Н е И 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Д а й НеК| Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Д а й НеК| 

средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II .2.14) Допълнителна информатщя: 

Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 

II. 2) Описание ^ 
11.2.1) Наименование: ̂ • 
Кислород (в азот) 
Обособена позиция №: ̂  7 
11.2.2) Допълнителни СРУ кодове •̂ 
Основен СРУ код: i 24110000 
Допълнителен СРУ код: ^ 2 

Н.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS:! BG411 
II.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Кислород (в азот), 4 броя, 1% -1 брой, 10% - 1 брой, 20.5% - 1 брой, 30% 

1 брой,10 литрови бутилки,налягане на газа в бутилката - 150 bar. 



Пвртнда ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7) 

11.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
Д Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ 
55 Цена-Тежест: 21 
11.2.11) Информа1 (ия относно опциите 
Опции Да • Не |Я 
Описание на опциите: 

11.2.13) Информа1Ц1Я относно средства от Европейския съюз 
Д а П НеК| Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Д а П НеК| 

средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II .2.14) Допълнителна информа1|ия: 

Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 

П.2) Описание •̂ 
II.2.1) Наименование: 2 
Газообразни хидриди на неметали в инертна среда 12 броя 
Обособена позиция №: ̂  8 
II.2.2) Допълнителни CFV кодове 2 
ОсновенCPVкод: i 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ 2 

II .2 .3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS:i BG411 
II .2 .4) ОхШеание на общесгвената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Газообразни хидриди на неметали в инертна среда 12 броя. Обособената 
позиция е разделена на подпозиции, както следва: 
8.1. Пропан {в синтетичен въздух), 3 броя, 5ррт - 1 брой, 200 ррт - 1 
брой, 990 ррт - 1 брой, 10 литрови бутилки, налягане на газа в бутилката 
- 150 bar; 
8.2. Сероводород (в азот), б броя, 5ррт - 1 брой, 20 ррт -2 броя, 80 ррт 
- 2 броя, 120 ррт -1 брой, 10 литрови бутилки, налягане на газа в 
бутилката - 150 bar 
8.3. Метан (в хелий), 4,5% - 1 брой; Кислород ( в хелий) - 4,5% - 2 броя, 
10 литрови бутилки, налягане на г а за в бутилката - 150 bar. 
П.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
П Критерий за качество - Име: / Тежест: i 2 20 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ ^° 
55 Цена-Тежест: 21 
II.2.11) Информация относно опциите 

ДлП НеК1 Опции ДлП НеК1 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средсгва от Европейския съюз 
Д а П Не|Я Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Д а П Не|Я 

средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 



II .2.14) Допълнителна информация: 

Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 
II . 2 ) Описание ^ 
П.2.1) Наименование: ^ 
Газообразни производни на азот/въглерод в инертна среда, 17 броя 
Обособена позиция №: ̂  9 
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ^ 
Основен CPVкод: i 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ ^ ^ 

П.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS:! BG411 
II .2 .4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Газообразни производни на азот/въглерод в инертна среда, 17 броя. 
Обособената позиция е разделена на подпозиции, както следва: 
9.1. Азотен диоксид (в азот), 3 броя, 5 ррш -1 брой, 60 ррт -1 брой, 98 
ррт - 1 брой, 10 литрови бутилки, налягане на газа в бутилката - 150 
bar ; 
9.2. Амоняк (в азот), 10 броя, 5ррт - 1 брой, 20 ррт - 4 броя, 80 ррт - 4 
броя, 12 0 ррт - 1 брой,10 литрови бутилки, налягане на газа в бутилката 
- 150 bar; 
9.3. Алкидни ароматни - 4 броя: Бензен (в азот) 100 ррт -1 брой; Стирен 
(в азот) 100 ррт - 1 брой; Р-ксилен (в азот) 500 ррт - 1 брой; Толуол (в 
азот) 500 ррт -1 брой, 10 литрови бутилки, налягане на газа в бутилката -
150 bar 
П.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
Г~1 Критерий за качество - Име: / Тежест: i 2 20 
Г~| Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ̂  
^ Цена - Тежест: 21 
II.2.11) Информация относно опциите 
Опции 
Описание на опциите: 

Д а й НеК1 

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не ^ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

П.2.14) Допълнителна информация: 



РАЗДЕЛ I I : Описание / Обособена позиция 
I I . 2 ) Описание ^ 
11.2.1) Наименование: ̂  
Бензен (в синтетичен въздух) 
Обособена позиция №; ̂  10 
П.2.г) Допълнителни СРУ кодове ^ 
ОсновенСРУкод: ^ 24110000 
Допълнителен СРУ код: ^ ^ 

Н.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS: 1 BG411 
II .2 .4) Описание на о б щ е с 1 в е н а т а поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Бензен (в синтетичен въздух), 4 броя, 5 ррЬ - 1 брой, 10 ррЬ - 1 брой, 15 
ррЬ - 1 брой, 4 8 ррЬ - 1 брой, 10 литрови бутилки, налягане на газа в 
бутилката - 15 0 bar 
II.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
Q Критерий за качество - Име: / Тежест: ^ ̂ • •̂° 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: i 2° 
53 Цена - Тежест: ^ i 
II.2.11) Информа11ИЯ относно опциите 

Д а П Heg l Опции Д а П Heg l 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информа1Т,ия относно средсгва от Европейския съюз 
Да • Не К1 Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не К1 

средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II .2.14) Допълнителна информатцш: 

РАЗДЕЛ I I : Описание / Обособена позиция 
П.2) Описание ^ ^ 
II.2.1) Наименование: ̂  
Емисионен проверовъчен комплект - 9 броя 
Обособена позиция №: ̂  11 ^ 
Н.2.2) Допълнителни СРУ кодове ^ 
Основен СРУ код: i 24110000 
Допълнителен СРУ код: ^ ̂  ^ 

П.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS: ̂  В(}411 
II.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Емисионен проверовъчен комплект - 9 броя, 135 броя бутилки: Серен диоксид 
10 ррт - 1 брой, /в азот/ 1000 ррш - 1 брой, /в азот/ 4000 ррт -1 



брой, /в азот/ Азотен оксид 100 ррш -1брой, /в азот/ 600 ррт - 1 брой, 7в 
азот/ Азотен диоксид 20 ррт -1брой, /в синтетичен въздух/ 80 ррт - 1 
брой, /в синтетичен въздух/ Кислород 3% - 1 брой, /в синтетичен въздух/ 
15% - 1 брой, /в синтетичен въздух/ Въглероден оксид 120 ррт -1брой, /в 
азот/ 600 ррт -1брой, /в азот/ Въглероден диоксид /в азот/ 10% - 1 брой. 
Метан 8 0 ррт - 1 брой, /в азот/ 600 ррт - 1 брой, /в азот/ Синтетичен 
въздух /непроследима нула/ - 1 брой, 10 литрови бутилки, налягане на 
газа в бутилката ~ 150 Ьаг 

11.2.5) Критерии за възлагане ' ̂  
• Критерий за качество - Име: / Тежест; 122° 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ 20 
К| Цена-Тежест: 21 

11.2.11) Информация относно опциите 
Опции Да • Не К1 
Описание на опциите: 

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П Не К1 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

П.2.14) Допълнителна информация: 

РАЗДЕЛ I I : Описание / Обособена позиция 
I I . 2 ) Описание ^ 

11.2.1) Наименование: 2 
Серен диоксид {в синтетичен въздух) 300 ррЬ 
Обособена позиция №: ̂ • 12 
11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
ОсновенCPVкод: i 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ ̂  ^ 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS: 1 BG411 
11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Серен диоксид {в синтетичен въздух) 300 ррЬ, 30 броя, 10 литрови бутилки, 
налягане на газа в бутилката - 150 bar 
11.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
П Критерий за качество - Име: / Тежест: ^ 2 2« 
П Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ ^° 
53 Цена - Тежест: 21 
11.2.11) Информация относно опциите 

Да • Не К1 Опции Да • Не К1 
Описание на опциите: 

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да О Не ^ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

УНП; d22b432e-6e4e-4b9d-898d-7e8J9394n 11 10 



II.2.14) Допълнителна информация: 

РАЗДЕЛ I I : Описание / Обособена позиция 
I I . 2 ) Описание ^ 
11.2.1) Наименование: ^ 
Азотен оксид /в азот/ 7 00 ррЬ, 30 броя 
Обособена позиция №: ̂  13 
11.2.2) Допълнителни CPV кодове ̂  
Основен CPVкод: ^ 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ ^ 
11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS: 1 BG411 
11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Азотен оксид /в азот/ 700 ррЬ, 30 броя, 10 литрови бутилки, налягане на 
газа в бутилката - 150 bar 
11.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2" 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ 2° 
53 Цена-Тежест: 21 
11.2.11) Информация относно опциите 

Д а П Heg l Опции Д а П Heg l 
Описание на опциите: 

Н.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не ^ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проеьста: 

II .2.14) Допълнителна информация: 

РАЗДЕЛ II : Описание / Обособена позиция 
II .2) Описание ^ ^ 
11.2.1) Наименование: 2 
Азотен диоксид /в азот/ 200 ррЬ 
Обособена позиция №: 2 14 
11.2.2) Допълнителни CPV кодове ^ 
Основен CPVкод: 1 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ ^ = ^ 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
КОД NUTS: ̂  BG411 ^ 
11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) — ^ — 



Азотен диоксид /в азот/ 200 ррЬ, 10 броя, 10 литрови бутилки, налягане 
на газа в бутилката - 150 bar 
II .2 .5) Критерии за възлагане * ^ 
Ц Критерий за качество - Име: / Тежест: 122° 
[[] Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ ^° 
^ Цена-Тежест: 21 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции Д а П Н е К ! 
Описание на опциите: 

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П Не ^ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

П.2.14) Допълнителна информация: 

РАЗДЕЛ I I : Описание / Обособена позиция 
П.2) Описание ^ 
П.2,1) Наименование: •̂ 
Въглероден оксид /в азот/ 10 ррт 
Обособена позиция №: 2 15 ^ . 

II .2 .2) Допълнителни CPV кодове ^ 
ОсновенCPVкод: i 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ 2 ^ 

П.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS:! BG411 
II .2 .4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Въглероден оксид /в азот/ 10 ррт - 18 броя, 10 литрови бутилки, налягане 
на газа в бутилката - 150 bar • 
Н.2.5) Критерии за възлагане ^ 2 
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ 2" 
53 Цена - Тежест: 21 
П.2.11) И н ф о р м а 1 щ я относно опциите 

Д а О HeKI Опции Д а О HeKI 
Описание на опциите: 

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ПИ Не ^ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

П.2.14) Допълнителна информация: 

УНП: d2Zb43Ze-6e4e-4b9d-g98d-7e8393940n 12 



РАЗДЕЛ I I : Описание / Обособена позиция 
I I . 2 ) Описание 
П.2.1) Наименование: ̂  
Бензен /в синтетичен въздух/ 
Обособена позиция №: ̂  16 
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ^ 
Основен CPVкод: i 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ ̂  

Н.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
кодМиТЗ:! BG411 
П .2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Бензен /в синтетичен въздух/ 22 броя. Обособената позиция е разделена на 
подпозиции, както следва: 
16.1. Бензен /в синтетичен въздух/ - 10 ррЬ - 12 броя, 10 литрови 
бутилки, налягане на газа в бутилката - 150 bar; 
16.2. Бензен, Толуен, Р-ксилен /в синтетичен въздух/ - 10 броя,10 ррЬ, 10 
ррЬ, 10 ррЬ,10 литрови бутилки,налягане на газа в бутилката - 150 bar 
11.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 
^ Цена-Тежест: 21 

П.2.11) Информация относно опциите 
Опции 
Описание на опциите: 

Д а П ПеМ 

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П Не ^ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II .2.14) Допълнителна информация: 

РАЗДЕЛ I I : Описание / Обособена позиция 
Н.2) Описание ^ ^ 
Н.2.1) Наименование: ̂  
Газообразни хидриди на неметали във въздух 
Обособена позиция №: 2 17 
Н.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
ОсновенCPVкод: i 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ 2 ^ 

Н.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
кодКиТЗ:! BG411 
П.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 



изисквания) 
Газообразни хидриди на неметали във въздух, 14 броя. Обособената позиция 
е разделена на подпозиции, както следва: 
17.1. Доставка на Метан /в синтетичен въздух/ 3 броя, 5ррт - 10 литрови 
бутилки, налягане на газа в бутилката - 150 bar; 
17.2. Сероводород /в азот/ 7 броя, 500 ррЬ - 10 литрови бутилки, 
налягане на газа в бутилката - 150 bar; 
17 . 3 . Амоняк /в азот/ 4 броя, 700 ррЬ,10 литрови бутилки, налягане на 
газа в бутилката - 150 bar 
11.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: i ^ 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: i 2° 
К1 Цена-Тежест: 21 
II.2.11) Информация относно опциите 
Опции Д а П Н е К 1 
Описание на опциите: 

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П Не К1 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 

Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 

II .2) Описание ^ 
11.2.1) Наименование: 2 
Хелий 5.5/99,9995% v/v/ 50 л. 
Обособена позиция №: 2 18 
11.2.2) Допълнителни CPV кодове ^ 
Основен CPVкод: i 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ 2 ^ 

Н.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
КОД NUTS:! BG411 
II.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Хелий 5.5/99,9995% v/v/ 50 л. - 72 броя, 50 литрови бутилки,налягане на 
газа в бутилката - 2 00 bar 
11.2.5) Критерии за възлагане * 2 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ 2« 
53 Цена-Тежест: 21 

II.2.11) Информация относно опциите 
Д а П Не[Е Опции Д а П Не[Е 

Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 

Да • Не К1 

УНП:(122Ь432е-6е4е-4Ьад-898(1-7е839394В11 14 



Идентификация на проекта: 

II .2.14) Допълнителна информация: 

Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 

Описание ̂  
Наименование: ̂  

Азот/99,999 % v/v/ 
Обособена позиция №: ̂  19 
Н.2.2) Допълнителни CPV кодове ^ 
ОсновенCPVкод: i 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ ^ 

Н.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
КОД NUTS: 1 BG411 
II .2 .4) Описание на общеехвената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Азот/99,999 % v/v/ - 90 броя, 50 литрови бутилки, налягане на газа в 
бутилката - 200 bar. 
II .2 .5) Критерии за възлагане ' ̂  
• Критерий за качество - Име: / Тежест: i 2 20 
Q Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ 2" 
^ Цена-Тежест: 21 

Н.2.11) Информация относно опциите 
Д а П Н е К Опции Д а П Н е К 

Описание на опциите: 

II .2.13) Информатщя относно средства от Европейския съюз 
Д а П НеК1 Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Д а П НеК1 

средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II.2.14) Допълнителна информация: 

Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 

Н.2) Описание ̂  
Н.2.1) Наименование: ̂  
Азот/99,999 % v/v/ 
Обособена позиция №: 2 20 
П.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2 
Основен СРУ код: ^ 24110000 
Допълнителен СРУ код: ^ 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
кoдNUTS:l ВС411 



П .2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Азот/99,999 % v/v/. ~ 14 броя, 10 литрови бутилки, налягане на газа в 
бутилката - 150 bar. 
11.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 122° 
П Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ 2° 
^ Цена-Тежест: 21 
11.2.11) Инфор]М[а1|;ия относно опциите 

Д а П Н е К 1 Опции Д а П Н е К 1 
Описание на опциите: 

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да О Не К1 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

П.2.14) Допълнителна информация: 

РАЗДЕЛ II : Описание / Обособена позиция 
П.2) Описание ^ 
II.2.1) Наименование: ̂  
Азот/99,9999 % v/v/ 
Обособена позиция №: 2 21 
П.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: ^ 2 4110000 
Допълнителен CPV код: ^ 2 ^ 

Н.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS: 1 BG411 . 
II . 2 . 4 ) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Азот/99,9999 % v/v/ - 4 броя,50 литрови бутилки, налягане на газа в 
бутилката - 200 bar^ 
П.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
Г~| Критерий за качество - Име: / Тежест: i 2 20 
Q Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ ^° 
^ Цена-Тежест: 21 ^ 
n . 2 , i i ) Информация ОТНОСНО опциите 
Опции Д а О Н е К 1 
Описание на опциите: 

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П Не ^ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

П.2.14) Допълнителна информация: 



Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 
II .2) Описание ̂  
II.2.1) Наименование: ̂  
Ацетилен 2.6/99,6 % v/v/ 
Обособена позиция №: ̂  22 
II .2 .2) Допълнителни C P V кодове ^ 
ОсновенCPVкод: i 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ ^ 

П.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
кодНиТЗ:! BG411 
II .2 .4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Ацетилен 2.6/99,6 % v/v/ - 10 броя, 50 литрови бутилки = 10 кг 
П.2.5) Критерии за възлагане 1 2 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 
Д Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ 2° 
^ Цена-Тежест: 2^ 
П.2.11) Информация ОТНОСНО опциите 

Д а П НеК| Опции Д а П НеК| 
Описание на опциите: 

П.2.13) Информя11;ия ОТНОСНО средства от Европейския съюз 
Да • Не К1 Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не К1 

средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II .2.14) Допълнителна информация: 

Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 

II . 2 ) Описание ^ 
П.2.1) Наименование: 2 
Аргон/99,999 % v/v/ 
Обособена позиция №: 2 23 
Н.2.2) Допълнителни C P V кодове 2 
ОсновенCPVкод: i 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ 2 ' 

Н.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
K O A N U T S : ! BG411 

II .2 .4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Аргон/99,999 % v/v/ - 464 броя, 50 литрови бутилки, налягане на газа в 
бутилката - 200 bar. 
П.2.5) Критерии за възлагане ^ ̂  _̂  



[_1 Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ 2" 
53 Цена-Тежест: 21 
11.2.11) Информация относно опциите 
Опции Д а П НеК| 
Описание на опциите: 

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Да • Не К! Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не К! 

средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

П.2.14) Допълнителна информация: 

РАЗДЕЛ I I : Описание / Обособена позиция 
II.2) Описание ̂  
II.2.1) Наименование: 2 
Кислород 5.0/99,999% v/v/ 
Обособена позиция №: 2 2 4 
II.2.2) Допълнителни CFV кодове 2 
ОсновенCPVкод: i 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ 2 

Н.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS:i BG411 
II .2 .4) Описание на общесгвената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Кислород 5.0/99,999% v/v/ - 19 броя, 50 литрови бутилки. налягане на 
газа в бутилката - 200 bar. 
II.2.5) Критерии за възлагане ^ •̂ 
• Критерий за качество - Име: / Тежест: i 2 20 
|~1 Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ 2« 
53 Цена - Тежест: 21 
II.2.11) И н ф о р м а 1 1 и я относно опциите 

Д а П НеК1 Опции Д а П НеК1 
Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средсгва от Европейския съюз 
Д а П Ней Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Д а П Ней 

средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

П.2.14) Допълнителна информац^ш: 

УНП: d22M32e-6e4e-4b9d-898d-7e8393WD 11 IB 



Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 

11.2) Описание ^ 
П.2.1) Наименование: ̂  
Водород 5.0/99,999% v/v/ 
Обособена позиция №: ̂  25 
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ^ 
Основен CPVкод: ^ 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ ̂  ^ 

Н.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
кодНиТ5:1 BG411 
II . 2 . 4 ) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Водород 5.0/99,999% v/v/ - 5 броя, 50 литрови бутилки, налягане на газа 
в бутилката - 2 00 bar 
П.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
П Критерий за качество - Име: / Тежест: i 2 20 
П Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ 2" 
53 Цена-Тежест: 21 
П.2.11) Информация относно опциите 

Д а П НеК! Опции Д а П НеК! 
Описание на опциите: 

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да О Не ^ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

II .2.14) Допълнителна информация: 

Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 

II .2) Описание ^ ^ . 
Н.2.1) Наименование: ̂  
Синтетичен въздух / 7 9 % N 2 + 2 1 % 0 2 / 
Обособена позиция №: 2 2 6 
II .2 .2) Допълнителни CPV кодове 2 
ОсновенCPVкод: i 24110000 
Допълнителен CPV код: ^ 2 ^ 

П.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS: ̂  BG411 
11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Синтетичен въздух /79% N2 + 21% 02/ - 18 броя, 50 литрови бутилки, 
налягане на газа в бутилката - 200 bar 
11.2.5) Критерии за възлагане ^ ̂  



|_| Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 
• Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ ^° 
К1 Цена-Тежест: 21 
11.2.11) Информация относно опциите 
Опции Да • Н е й 
Описание на опциите: ' 

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П Не К 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

П.2.14) Допълнителна информация: 

Р А З Д Е Л I I : Описание / Обособена позиция 

П.2) Описание ^ 

11.2.1) Наименование: 2 
Аргон/Метан /90%/10%/ 
Обособена позиция №: 2 27 
11.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2 
Основен СРУ код: ^ 24110000 
Допълнителен СРУ код: ^ 2 ^ 

П.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код КиТЗ:^ ВС411 
11.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Аргон/Метаи /90%/10%/ - 6 броя, 50 литрови бутилки, налягане на газа в 
бутилката - 200 Ьаг . . 
11.2.5) Критерии за възлагане ^ ^ 
О Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20 
Г~[ Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^ 2" 
К1 Цена-Тежест: 21 
11.2.11) Информация относно опциите 
Опции Да • Не И 
Описание на опциите: 

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не К! 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

П.2.14) Допълнителна информация: 

УНП: (122Ь432е-6е4е-4Ь9<1-898|]-7е839394011 20 



РАЗДЕЛ I I : Описание / Обособена позиция 
П.а) Описание ^ 
11.2.1) Наименование: ̂  
Двуазотен оксид 5.0/99,999% v/v/ 
Обособена позиция №: ̂  28 
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ^ 
Основен CPVкод: ^ 24110000 
Допълнителен CPV код: i ̂  

П.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
ИАОС 
код NUTS: 1 BG411 
II .2 .4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) 
Двуазотен оксид 5 . 0/99, 999% v/v/ - 4 броя, 10 литрови бутилки, налягане 
на газа в бутилката - 150 bar 
П.2.5) критерии за възлагане ^ ^ 
Ц Критерий за качество - Име: / Тежест: i 2 
П Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: i ̂ ° 
^ Цена-Тежест: 21 
II.2.11) Информация относно опциите 

Д а П Н е К ! Опции Д а П Н е К ! 
Описание на опциите: 

Н.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не ^ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

Н.2.14) Допълнителна информация: 

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА 
ГУ.1) Описание 
1У.1.1) Вид процедура 
^Открита процедура 

•Ускорена процедура 
Обосновка: 

• Ограничена процедура 
•Ускорена процедура 

Обосновка: 
• Състезателна процедура с договаряне 

•Ускорена процедура 
Обосновка: 

•Състезателен диалог 
• Партньорство за иновации 
•Възлагане на поръчка без предварително публи1д^ане на обявление за поръчка в Официален вестник 

на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1) 
• Публично състезание 
• пряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5) \ 
1У.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки 



ПТази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение 
Д Установена е динамична система за покупки 
1У.1.6) Информация относно електронния търг 
П Използван е електронен търг 
1У.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (СРА) 
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки 
(ОРА) 

Д а й Не| 

IV.g) Административна информация 
1У.2.1) Пре,дишна публикация относно тази процедура ̂  
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 143-258296 
Номер на обявлението в РОП:741722 
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в 
състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ех ante) 

1У.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки 
•обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с 

горепосоченото обявление за поръчка 
1У.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез 
обявление за предварителна информация 
• Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за 

предварителна информация 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i 
Поръчка № (Договор №) : 1 
Обособена позиция №: ̂  1 
Наименование: 
Серен диоксид {в синтетичен въздух[ 

Възложена е поръчка/обособена позиция 
У.1) Информация относно невъзлагане 
Поръчката/обособена позиция не е възложена 
• Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ПДруги причини (прекратяване на процедзфата) 

Д а К Н е ^ 

Оригинално обявление, изпратено чрез ̂  
•eNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в T E D eSender: 7_ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 
У .2) Възлагане на поръчката 
V .2.1) Дата на сключване на договора 
01.11.2016 дд/мм/гггг 
У .2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСИ - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
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: о 
Ьрои на Офертите, получени по електронен път: и 
Пооъчката е възложена на група от икономически оператори Да • Не К 

У .2.Ч) Наименование и адрес на изпълнителя i 
Официално наименование: Национален регистрационен номер: •̂ 
Месер България ЕООД 816115948 
Пощенски адрес: 
р-н Искър, ул. Димитър Пешев № ЗА 
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: 



София I BG411 
Електронна поща: 
Stefan.stanchev@messer.bg 

1528 BG 
Телефон: 
+359 888242760 

Интернет адрес: (URL) 
www.messer.bg 

Факс: 
+359 28073211 

Изпълнителят е МСИ Да ̂  Не Д 
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ^ 2 92 0 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 28 60 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчш) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
П Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВСК 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i 
Поръчка № (Договор №) : 14 
Обособена позиция №: ^ 14 
Наименование: 
Азотен диоксид /в азот/ 2 00 ррЬ 
Възложена е поръчка/обособена позиция Да И Не G 
V.i) Информация относно невъзлагане 
Поръчката/обособена позиция не е възложена 
Д Н е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
•Други причини (прекратяване на процедзфата) 

Оригинално обявление, изпратено чрез ̂  
r~[eNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в T E D eSender: ̂ _ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гпт 

V .2) Възлагане на поръчката 
V.2.1) Дата на сключване на договора 
01.11.2016 дд/мм/гггг 
У.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
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: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а ^ Не|^ 

mailto:Stefan.stanchev@messer.bg
http://www.messer.bg


V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование: 
Сиад България ЕООД 

Национален регистрационен номер: ^ 
121093877 

Пощенски адрес: 
р-н Искър, жк Дружба 1, ул. Амстердам № 4 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
t z v e t a n tzvetkov@siad.eu 

Телефон: 
+359 887213245 

Интернет адрес: (URL) 
www.siad.eu 

Факс: 
+359 29789787 

Изпълнителят е МСП Д а ^ НеЦ" 
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ^ 10 4 00 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1030 0 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: ВСН 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тйзи обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на порьчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
П Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВСМ 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i 
Поръчка № (Договор №) : 2 
Обособена позиция №: •̂ 2 
Наименование: 
Серен диоксид (в синте тичен въздух) 

Възложена е поръчка/обособена позиция 
y.i) Информация относно невъзлагане 

Д а й Н е П 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
П Н е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
•Други причини (прекратяване на процедурата) 
Оригинално обявление, изпратено чрез ̂  
• cNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в TED eSender: 7_ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][]•[][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггт 

V .2) Възлагане на поръчката 
У.2.1) Дата на сключване на договора 
Ql.ll.20l6 ДД/ММ/ГГГГ 
У .2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: i 

УНП: d22M32e-6e4e-4b9d-B98d-7e839394D 11 24 
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Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: 0 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а Р НеК| 

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ^ 
Официално наименование: 
СИАД БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: 2 
121093877 

Пощенски адрес: 
жк Дружба 1, ул. Амстердам № 4 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
t z v e t a n tzvetk:ov@siad.eu 

Телефон: 
+359 887213245 

Интернет адрес: (URL) 
www.siad.eu 

Факс: 
+359 29789787 

Да Kl He [ J Изпълнителят е МСП 
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 9971.33 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 98 7 0 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ^ 
Поръчка № (Договор №) : 
Обособена позиция №: ^ 
Наименование: 
Азотен оксид (в азот| 
Възложена е поръчка/обособена позиция 

V.i) Информация относно невъзлагане 

Д а К H e D 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
П Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ГПДруги причини (прекратяване на процедурата) 
Оригинално обявление, изпратено чрез ̂  

r~|eNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в T E D eSender: ^ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 

mailto:ov@siad.eu
http://www.siad.eu


У .2) Възлагане на поръчката 

V.2.1) Дата на сключване на договора 
01.ll.20l6 ДД/ММ/ПТГ 

У.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
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: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а Р Не| 
У.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование: 
МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: ^ 
816115948 

Пощенски адрес: 
р-н Искър, ул. Димитър Пешев № ЗА 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
ВС 

Електронна поща: 
Stefan.stanchevSmesser.bg 

Телефон: 
+359 888242760 

Интернет адрес: (иКЬ) 
www.messer.Ьд 

Факс: 
+359 28073211 

Д а ^ НеД" Изпълнителят е МСП 
У .2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 88 50 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 8 7 80 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за в7>злагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ̂  
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ̂  
Поръчка № (Договор №) : 
Обособена позиция №: •̂ 
Наименование: 
Въглероден оксид (в азот' 
Възложена е поръчка/обособена позиция 
У.г) Информация относно невъзлагане 

Да К| Не • 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
р Н е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ПДруги причини (прекратяване на процедурата) 
Оригинално обявление, изпратено чрез 

http://01.ll.20l6
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QeNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в T E D eSender: _ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гпт 
У .2) Възлагане на поръчката 

V.2.1) Дата на сключване на договора 
oi.ii.2oi6 дд/мм/гггг 
У .2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а ^ НеК| 

У.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя * 
Официално наименование: 
ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: ^ 
130418266 

Пощенски адрес: 
кв. Индустриална зона 
Град: 
Стара Загора 

код NUTS: 
BG344 

Пощенски код: 
6000 

Държава: 
ВС 

Електронна поща: 
Konstantin.doktorov@linde.com 

Телефон: 
+359 889435949 

Интернет адрес: (URL) 
w w w . l i n d e . c o m 

Факс: 
+359 29737301 

Д а ^ H e p " Изпълнителят е МСП 
У. 2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 6500 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 63 60 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на порьчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

УНП: d22b432e-6e4e-1b9d-898d-7e839394D 11 27 
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i 
Поръчка № (Договор №): 5 
Обособена позиция №: 2 5 
Наименование: 
Въглероден диоксид (в азот) 
Възложена е поръчка/ обособена позиция 
V.i ) Информация относно невъзлагане 

Да И Не • 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
• Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
•Други причини (прекратяване на процедурата) 
Оригинално обявление, изпратено чрез ^ 
• eNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в TED eSender: 7 _ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на до10тяента) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гпт 
V.2 ) Възлагане на поръчката 
V.2.1) Дата на сключване на договора 
oi.ii.20i6 дд/мм/гггг 
¥ .2 . 2 ) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, пол)^ени по електронен път: о 
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а ^ Не| 

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование: 
ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: •̂ 
130418266 

Пощенски адрес: 
кв. Индустриална зона 
Град: 
Стара Загора 

код NUTS: 
BG344 

Пощенски код: 
6000 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
Konstantin.doktorov@linde.com 

Телефон: 
+359 889435949 

Интернет адрес: (URL) 
www.linde.com 

Факс: 
+359 29737301 

Да ^ He • " Изпълнителят е МСП 
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ̂  2 000 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1930 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ** 
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Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВСК 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i 
Поръчка № (Договор №) : 6 
Обособена позиция №: ^ 6 
Наименование: 
Метан (в синтетичен въздух) 
Възложена е поръчка/обособена позиция Да И Не D 

V.i) Информация относно невъзлагане 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
[•Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
•Други причини (прекратяване на процедурата) 

Оригинално обявление, изпратено чрез ̂  
• eNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в T E D eSender: ^ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 

V .2 ) Възлагане на поръчката 

V.2.1) Дата на сключване на договора 
01.ll.20l6 дд/мм/гггг 

У .2 .2 ) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а ^ Н е К 1 

V .2 .3 ) Наименование и адрес на изпълнителя •̂ 
Официално наименование: 
ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: ^ 
130418266 

Пощенски адрес: 
K B . Индустриална зона 
Град: 
Стара Загора 

код NUTS: 
BG344 

Пощенски код: 
6000 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
Konstantin.doktorovSlinde.com 

Телефон: 
+359 889435949 

Интернет адрес: (URL) 
www.linde.com 

Факс: 
+359 29737308 

Изпълнителят е МСП Даоо H e U 

У.г.4) Информш^ия относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ^• 2500 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 4 30 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покцпки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
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е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 
Стойност, без да се включва ДДС: . Валута: ВСК 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ^ 
Поръчка № (Договор №): 7 
Обособена позиция №: ^ 7 
Наименование: 
Кислород (в азот) 
Възложена е поръчка/обособена позиция Да ̂  Не ЦЦ 
V. i ) Информация относно невъзлагане 
Поръчката/обособена позиция не е възложена 
• Н е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
•Други причини (прекратяване на процедурата) 
Оригинално обявление, изпратено чрез ^ 
• eNotices 
• T E D eSender 
•друго 
Потребителско влизане в T E D eSender: ^ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 

V.2 ) Възлагане на поръчката 
V.2.1 ) Дата на сключване на договора 
01.11.2016 ДЦ/ММ/ГПТ 
V .2 .2 ) Информа1т,ия относно оферти 
Брой на получените оферти: 2 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(мен - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а ^ H e K i 

V.2..4) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ^ 
ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130418266 
Пощенски адрес: 
K B . Индустриална зона 
Град: 
Стара Загора 

код NUTS: 
BG344 

Пощенски код: 
6000 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
Konstantin.doktorov@linde.com 

Телефон: 
+359 889435949 

Интернет адрес: (URL) 
www.linde.com 

Факс: 
+359 29737308 

Изпълнителят е МСП Д а 1 ^ H e U 

У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ^ 2500 
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Обща СТОЙНОСТ на поръчката/обособената позиция: 2 4 35 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: ВСМ 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на поднзпълнител/и 
П Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВОК 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i 
Поръчка № (Договор №) : 8 
Обособена позиция №: ̂  8 
Наименование: 
Газообразни хидриди на неметали в инертна среда 
Възложена е поръчка/обособена позиция 
V.i) Информация относно невъзлагане 

Д а К 1 H e D 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
П Н е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ПДруги причини (прекратяване на процедурата) 

Оригинално обявление, изпратено чрез ^ 
QeNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в TED eSender: 7 . 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 

У.а) Възлагане на поръчката 
У.2.1) Дата на сключване на договора 
oi.ii.20i6 дд/мм/гггг 

У .2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на о(4)ертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: 0 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да • Не IE 

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование; 
СИАД БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: ^ 
121093877 

Пощенски адрес: 
р-н Искър, жк Дружба 1, ул. 7\мстердам № 4 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
BG 

Е1лектронна поща: 
t z v e t a n tzvetkov@siad.eu 

Телефон: 
+359 887213245 
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WWW.siad.eu +359 29789787 
Изпълнителят е МСП Да Не J 
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ̂  15 600 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 15 5 5 0 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: ВОМ 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2,.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВОН 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i 
Поръчка № (Договор №): 9 
Обособена позиция №: ^ 9 
Наименование: 
Газообразни производни на азот/въглерод в инертна среда 
Възложена е поръчка/обособена позиция Да К Не Ö 

V.i) Информация относно невъзлагане 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
Q H e са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ГПДруги причини (прекратяване на процедурата) 

Оригинално обявление, изпратено чрез ̂  
QeNotices 
• T E D e S e n d e r 
•друго 
Потребителско влизане в TED eSender: ^ 
Справка за обявления:[][][][]-[]0[][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ _ дд/мм/гггг 

V.2 ) Възлагане на поръчката 

V.2 .1) Дата на сключване на договора 
01.ll.20l6 Дд/мм/lll'l' 

У.2 .2 ) И н ф о р м а 1 (ИЯ относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави •- членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 

Пооъчката е възложена на група от икономически оператори Да • Не IEI 

V.a.a) Наименование и адрес на изпълнителя * 
Официално наименование: 
СИАД БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: 2 
121093877 

Пощенски адрес: 
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р-н Искър, жк Дружба 1, ул . Амстердам № 4 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
t z v e t a n tzvetkov@siad.eu 

Телефон: 
+359 887213245 

Интернет адрес: (URL) 
www.siad.eu 

Факс: 
+359 29789787 

Изпълнителят е МСП Да ̂  Не Д 

У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ^ 20200 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 20100 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВОК 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i 
Поръчка № (Договор №): 10 
Обособена позиция №: ̂  10 
Наименование: 
Бензен (в синтетичен въздух) 

Възложена е поръчка/обособена позиция Да К1 Не Q 
y.i) Информация относно невъзлагане 
Поръчката/обособена позиция не е възложена 
ЦНе са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ПДруги причини (прекратяване на процедурата) 
Оригинсшно обявление, изпратено чрез ^ 
QeNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в TED eSender: _̂ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^. дд/мм/гпт 

У.2) Възлагане на поръчката 
y.2.i) Дата на сключване на договора 
01.ll.20l6 ДД/ММ/ПТГ 
У.2 .2 ) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2ооз/зб1/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
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Брой на офертите, получени по електронен път: о 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а Р Не| 
V .2.3) Наименование и адрес на изпъднитедя ̂  
Официално наименование: 
СИАД БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: ^ 
121093877 

Пощенски адрес: 
р-н Искър, жк Дружба 1, ул. Амстердам № 4 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
BG 

Е1лектронна поща: 
t z v e t a n tzvetkov@siad.eu 

Телефон: 
+359 887213245 

Интернет адрес: (URL) 
www.siad.eu 

Факс: 
+359 29789787 

Д а ^ Н е П Изпълнителят е МСП 
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ̂  7 8 00 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 7 7 5 0 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: ВОМ 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители "* 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i 
Поръчка № (Договор №): 11 
Обособена позиция №: ̂  11 
Наименование: 
Емисионен проверовъчен комплект 
Възложена е поръчка/обособена позиция 

V.i ) Информация относно невъзлагане 

Д а К 1 H e D 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
• Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
•Други причини (прекратяване на процедурата) 
Оригинално обявление, изпратено чрез ̂  
•eNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в T E D eSender: ^ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 

V .2) Възлагане на поръчката 
V.2.1) Дата на сключване на договора 
oi.ii.20i6 дд/мм/гггг 
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У.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а Р Н е И 
V .2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование: 
МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: ^ 
816115948 

Пощенски адрес: 
р-н Искър, ул. Димитър Пешев № ЗА 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
EG 

Електронна поща: 
Stefan.stanchevgmesser.bg 

Телефон: 
+359 888242760 

Интернет адрес: (URL) 
www.messer.bg 

Факс: 
+359 28073211 

Да lEI He L i Изпълнителят е МСП 
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 63000 
Обща стойност на поръчката/ обособената позиция: 62730 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: ВОМ 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У .2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
Р Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i 
Поръчка № (Договор №): 12 
Обособена позиция №: ̂  12 
Наименование: 
Серен диоксид (в синтетичен въздух^ 300 ррЬ 
Възложена е поръчка/обособена позиция 

V.i) Информация относно невъзлагане 
Д а К 1 Н е Р 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
р Н е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ПДруги причини (прекратяване на процедурата) 

Оригинално обявление, изпратено чрез ̂  
QeNotices 
P T E D eSender 
Р Друго 
Потребителско влизане в T E D eSender: ^_ 
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Справка за обявления:П[][]П-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/ггтг 
У .2) Възлагане на поръчката 
V.2.1) Дата на сключване на договора 
01.ll.20l6 ДД/ММ/ПТГ 

У .2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП ~ както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а П Н е М . 
У .2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование: 
МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: ^ 
816115948 

Пощенски адрес: 
р-н Искър, ул. Димитър Пешев М' ЗА 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
ВС 

Електронна поща: 
Stefan.stanchev@messer.bg 

Телефон: 
+359 888242760 

Интернет адрес: (URL) 
www.messer.bg 

Факс: 
+359 28073211 

Да K l He [ J Изпълнителят е МСП 
У . 2 . 4 ) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 22500 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2220 0 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: ВСМ 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и е предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У .2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
|~~| Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители •* 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ^ 
Поръчка № (Договор №): 13 
Обособена позиция №: 2 13 
Наименование: 
Азотен оксид /в азот/ 700 ррЬ 
Възложена е поръчка/обособена позиция 

У.1) Информация относно невъзлагане 
ДаК| H e D 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
ПНе са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
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Парпшв: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (sqiciui 7) 

•други причини (прекратяване на процедурата) 

Оригинално обявление, изпратено чрез ^ 
• eNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в T E D eSender: ^_ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 
V.2 ) Възлагане на поръчката 
V.2.1) Дата на сключване на договора 
oi.ii.20i6 дд/мм/гггг 
У.2 .2 ) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а Д НеК1 
V .2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование: 
ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: 2 
130418266 

Пощенски адрес: 
K B . Индустриална зона 
Град: 
Стара Загора 

код N U T S : 
BG344 

Пощенски код: 
6000 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
Konstantin.doktorov@linde.com 

Телефон: 
+359 889435949 

Интернет адрес: (URL) 
www.linde.com 

ФЕПСС: 

+359 2973730Í 
Да lEI He • " Изпълнителят е МСП 

У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ,ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ^ 16800 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 16500 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i 
Поръчка № (Договор №): 15 
Обособена позиция №: ̂  15 
Наименование: 
Въглероден оксид /в азот/ 10 ррга 
Възложена е поръчка/обособена позиция Д а й НеП 
Ул) Информация относно невъзлагане 
Поръчката/обособена позиция не е възложена 

Р Н е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
• Д р у г и причини (прекратяване на процедурата) 

Оригинално обявление, изпратено чрез ̂  
• eNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в T E D eSender: 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][](година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 

У.а) Възлагане на поръчката 
У.2.1) Дата на сключване на договора 
oi.ii.20i6 дд/мм/гггг 

У .2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членю! на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да • Не Ю 
У .2.3) Наименование и адрес на изпълнителя •̂ 
Официално наименование: 
ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: 2 
130418266 

Пощенски адрес: 
K B . Индустриална зона 
Град: 
Стара Загора 

код NUTS: 
BG344 

Пощенски код: 
6000 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
Konstantin.doktorov@linde.com 

Телефон: 
+359 889435949 

Интернет адрес: (URL) 
www.linde.com 

Факс: 
+359 2973730Í 

Да 1^ He • " Изпълнителят е МСП 
У. 2 . 4 ) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 5 93 6 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 57 2 4 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Ъалутл: БСК . 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки ~- стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
I I Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
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Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВОК 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i 
Поръчка № (Договор №): 2 4 
Обособена позиция №: ̂  24 
Наименование: 
Кислород 5. 0/99, 999% У / У / 
Възложена е поръчка/обособена позиция Да К1 Не ö 
V.i) Информация относно невъзлагане 
Поръчката/обособена позиция не е възложена 
ЦНе са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ПДруги причини (прекратяване на процедурата) 
Оригинално обявление, изпратено чрез ̂  
•eNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в TED eSender: ^ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 
V.2 ) Възлагане на поръчката 
V.2.1) Дата на сключване на договора 
01.11.2016 дд/мм/гггг 
У .2 .2 ) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а П НеК! 
У .2 .я) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование: 
ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: ^ 
130418266 

Пощенски адрес: 
кв. Индустриална зона 
Град: 
Стара Загора 

код NUTS: 
BG344 

Пощенски код: 
6000 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
Konstantin.doktorov@linde.com 

Телефон: 
+359 889435949 

Интернет адрес: (URL) 
www.linde.com 

Факс: 
+359 29737308 

Изпълнителят е МСП Да |>3 Не • 
У.2.4) Ииформа1 (ия относно стойносгга на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ^ 3230 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3135 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: ВСМ 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за пою^пки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 

mailto:Konstantin.doktorov@linde.com
http://www.linde.com


е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква ~ стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У .2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВСМ 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ̂  
Поръчка № (Договор №): 16 
Обособена позиция №: ^ 16 
Наименование: 
Бензен /в синтетичен въздух/ 
Възложена е поръчка/обособена позиция Да ̂  Не Q 
V.i ) Информация относно невъЗлагане 
Поръчката/обособена позиция не е възложена 
QHe са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ПДруги причини (прекратяване на процедурата) 

Оригинално обявление, изпратено чрез ^ 
•eNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в TED eSender: ^ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 

V .2) Възлагане на поръчката 
V.2.1) Дата на сключване на договора 
01.ll.20l6 дд/мм/гггг 
У .2.2) Информа11>1я относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а ^ Н е й 
У.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование: 
СИАД БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: 2 
121093877 

Пощенски адрес: 
р-н Искър, жк Дружба 1, у л . Амстердам № 4 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
t z v e t a n tzvetkov@siad.eu 

Телефон: 
+359 887213245 

Интернет адрес: (URL) 
www.siad.eu 

Факс: 
+359 29789787 

Изпълнителят е МСП Да Kl Не • 
У . 2 . 4 ) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ̂  22 90 0 

yHn:d22b432e-6e4e-4b9d-898d-7e83939'(011 40 
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Обща СТОЙНОСТ на поръчката/обособената позиция: 22 850 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за вт^злагане на поръчки) 

У . 2 .5 ) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВСН 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ^ 
Поръчка № (Договор №): 17 
Обособена позиция №: 2 17 • 
Наименование: 
Газообразни хидриди на неметали във въздух 
Възложена е поръчка/обособена позиция Да Не | | 
V. i ) Информация относно невъзлагане 
Поръчката/обособена позиция не е възложена 

QHe са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ДДруги причини (прекратяване на процедурата) 
Оригинално обявление, изпратено чрез ^ 
QeNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в TED eSender: ̂  
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 

V . 2 ) Възлагане на поръчката 
V . 2 . 1 ) Дата на сключване на договора 
01.ll.20l6 дд/мм/гггг 
У . 2 . 2 ) Информа1|,ия относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а й Н е К 1 

У .2 . я ) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование: Национален регистрационен номер: •̂ 
СИДЦ БЪЛГАРИЯ ЕООД 121093877 
Пощенски адрес: 
р-н Искър, жк Дружба 1, ул. Амстердам № 4 
Град: КОД NUTS: Пощенски код: Държава: 
София BG411 1528 BG 
Електронна поща: Телефон: 
t z v e t a n tzvetkov@siad.eu +359 887213245 

УНП: d22b432e-6e4e-№9d-898d-7e839394DI 1 41 
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WWW.siad.eu +359 29789787 
Изпълнителят е МСИ Да 1^ Не U 
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ̂  12320 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 12200 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У .2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
П Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители '* 
Огойност, без да се включва ДДС: Валута: ВОМ 
Дял: _ % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ^ 
Поръчка № (Договор №): 18 
Обособена позиция №: 2 18 
Наименование: 
Хелий 5.5/99, 9995% У / У / 50 л ' 
Възложена е поръчка/обособена позиция Да И Не О 
V.i) Информация относно невъзлагане 
Поръчката/обособена позиция не е възложена 

• Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
•Други причини (прекратяване на процедурата) 
Оригинално обявление, изпратено чрез ^ 
• eNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в TED eSender: ̂  
Справка за обявления:[][][][]-[][][][]П[] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 

У. 2 ) Възлагане на поръчката 
У .2.1) Дата на сключване на договора 
01.11.2016 ДД/ММ/ГПТ 
У .2 .2 ) Информа1т,ия относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да • Не Е] 

У .2 .3 ) Наименование и адрес на изпълнителя ̂ • 
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ^ 
СИАД БЪЛГАРИЯ ЕООД 121093877 
Пощенски адрес: 

УНП: d22M32e-6e4e-4b9d-898d-7e83939'1D 11 42 
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р-н Искър, жк Дружба 1, ул. Амстердам № 4 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
t z v e t a n t z v G t k o v @ s i a d . e u 

Телефон; 
+359 887213245 

Интернет адрес: (URL) 
www.siad.eu 

Факс: 
+359 29789787 

Изпълнителят е МСП Да К1 H e Q 
У .2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ^ 2 988 0 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 9736 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - оби^а максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизнълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i 
Поръчка № (Договор №): 19 
Обособена позиция №: •̂ 19 
Наименование: 
Азот/99,999 % v/v/ 
Възложена е поръчка/обособена позиция Да К1 Не D 
y . i ) Информация относно невъзлагане 
Поръчката/обособена позиция не е възложена 
Ц Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ПДруги причини (прекратяване на процедурата) 
Оригинално обявление, изпратено чрез ^ 
• eNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в T E D eSender: 7 _ 
Справка за обявления:[][][][]-[][]П[][]и ^ (година и номер на до1о™ента) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 

У .2 ) Възлагане на поръчката 
У .2 .1 ) Дата на сключване на договора 
oi.ii.20i6 дд/мм/гггг 
у .2 .2 ) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
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Брой на офертите, получени по електронен път: Q 
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а Р Н е ^ 
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование: 
МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: •̂ 
816115948 

Пощенски адрес: 
р-н Искър, ул. Димитър Пешев № ЗА 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
Stefan.stanchev@messer.bg 

Телефон: 
+359 888242760 

Интернет адрес: (URL) 
www.messer.bg 

Факс: 
+359 28073211 

Да Kl H e D Изпълнителят е МСП 
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 8100 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 7 92 0 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВОК 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i 
Поръчка № (Договор №): 
Обособена позиция №: •̂ 
Наименование: 
Азот/99,999 % v/v/. 101 

20 
20 

Възложена е поръчка/обособена позиция 
y.i) Информация относно невъзлагане 

Да 13 Н е П 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
р Н е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ПДруги причини (прекратяване на процедурата] 
Оригинално обявление, изпратено чрез ^ 
QeNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в TED eSender: 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гпт 

У. 2 ) Възлагане на поръчката 
У.2.1) Дата на сключване на договора 
01.l l . 2Ql6 Д Д / М М / Г Г Г Г 

УНП d22b432e-6e4e^b9d-898d-7e839394f311 44 
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У.2 .2 ) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други .цържави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а Р Не| 
V .2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование: 
МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: 2 
816115948 

Пощенски адрес: 
р~н Искър, ул. Димитър Пешев № ЗА 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
BG 

Е1лектронна поща: 
Stefan.stanchev@messer.bg 

Телефон: 
+359 888242760 

Интернет адрес: ( U R L ) 
www.messer.bg 

Факс: 
+359 28073211 

Да Kl He • Изпълнителят е МСП 
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ̂  5 6 0 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 532 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: , 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
Р Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ̂  
Поръчка № (Договор №): 21 
Обособена позиция №: ̂  21 
Наименование: 
Азот/99,9999 % v/v/ 501 
Възложена е поръчка/обособена позиция 

y . i ) Информация относно невъзлагане 
Д а й Н е Р 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
Р Н е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
Р Д р у г и причини (прекратяване на процедурата) 

Оригинално обявление, изпратено чрез ̂  
PeNotices 
P T E D eSender 
РДруго 
Потребителско влизане в T E D eSender: ^_ 

УНП: d22M32e-6e4e-4b9d-89Sd-7eB39394011 45 
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Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гпт 

У .2) Възлагане на поръчката 
V.2.1) Дата на сключване на договора 
01.11.2016 дд/мм/гпт 

У .2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 2 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а П Не| 

V .2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование: 
СИАД БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: ^ 
121093877 

Пощенски адрес: 
р-н Искър, жк Дружба 1, ул. Амстердам № 4 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
ВС 

Е1лектронна поща: 
t z v e t a n tzvetkovOsiad.eu 

Телефон: 
+359 887213245 

Интернет адрес: (иКЬ) 
1̂ 1̂ ;̂ . 51ас1. еи 

Факс: 
+359 29789787 

Да К Не [ J Изпълнителят е МСП 
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ^ 14 00 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1380 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: В СМ 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позищт) 
(за динамични системи за покупки - стойност на порьчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У .2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ̂  
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВСК 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизхтълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ^ 
Поръчка № (Договор №): 22 
Обособена позиция №: ^ 22 
Наименование: 
Ацетилен 2.6/99,6 % v/v/ 
Възложена е поръчка/обособена позиция 

У.1) Информация относно невъзлагане 
Да И Н е П 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
Д Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 

УНП: d22b432G-6e4e-4b9d-898d-7e83939401l 



1Други причини Спрекратяване на процедурата) 
Оригинално обявление, изпратено чрез ^ 
•eNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в TED eSender: 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 
V .2) Възлагане на поръчката 
V.2.1) Дата на сключване на договора 
01.ll.20l6 дд/мм/гггг 
У .2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСИ - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а ^ Не| 
V .2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование: 
МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: ^ 
816115948 

Пощенски адрес: 
р-н Искър, ул. Димитър Пешев № ЗА 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
Stefan.stanchev@raesser.bg 

Телефон: 
+359 888242760 

Интернет адрес: (URL) 
www.messer.bg 

Факс: 
+359 28073211 

Да|^ HelJ Изпълнителят е МСП 
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ̂  1680 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1620 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: ВСМ 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У .2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА * 
Поръчка № (Договор №): 23 
Обособена позиция N9: 2 23 
Наименование: 
Аргон/99,999 % v/v/ 
Възложена е поръчка/обособена позиция 

V.i) Информация относно невъзлагане 
ДаК1 Н е П 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
• Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ПДруги причини (прекратяване на процедзфата) 

Оригинално обявление, изпратено чрез ̂  
OeNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в TED eSender: 7 _ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][](година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/тт 

V .2) Възлагане на поръчката 
V.2.1) Дата на сключване на договора 
01.ll.2Ql6 Д Д / М М / Г Т Г Г 

У.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
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: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а ^ Не| 
V .2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ̂  
Официално наименование: 
МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: ^ 
816115948 

Пощенски адрес: 
р-н Искър, ул. Димитър Пешев № ЗА 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
Stefan.stanchev@raesser.bg 

Телефон: 
+359 888242760 

Интернет адрес: (URL) 
www.messer.bg 

Факс: 
+359 28073211 

Да K l Н е Р " Изпълнителят е МСП 
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ̂  5104 0 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 0529. 60 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: ВСМ 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ^ 
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Стойност, без да се включва ДДС; Валута: ВОН 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i 
Поръчка № (Договор №): 
Обособена позиция №: ^ 
Наименование: 
Водород 5.0/99,999% v/v/ 

25 
25 

Възложена е поръчка/обособена позиция 

V.i ) Информация относно невъзлагане 
Д а й Н е П 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
Р Н е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ГПДруги причини (прекратяване на процедурата) 

Оригинално обявление, изпратено чрез ̂  
•eNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в T E D eSender: 7 _ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на доготугента) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 
У.а) Възлагане на поръчката 
V.2.1) Дата на сключване на договора 
oi.ii.20i6 дд/мм/гггг 

У.2.2) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
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: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а О Н е И 
V .2.3) Наименование и адрес на изпълнителя * 
Официално наименование: 
МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: ^ 
816115948 

Пощенски адрес: 
р - н Искър, у л . Димитър Пешев К' ЗА 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
BG 

Е1лектронна поща: 
Stefan.stanchev@messer.bg 

Телефон: 
+359 888242760 

Интернет адрес: ( U R L ) 
www.messer.bg 

Факс: 
+359 28073211 

Да Kl He • " Изпълнителят е МСП 
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ^ 7 0 0 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 67 5 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Вадута: ВСМ 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 

http://oi.ii.20i6
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е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква ~ стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители '* 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ^ 
Поръчка № (Договор №): 2 6 
Обособена позиция №: 2 2 6 
Наименование: 
Синтетичен в ъ з д у х /79% N2 + 21% 02/ 
Възложена е поръчка/обособена позиция Да ̂  Не I I 
V. i ) Информация относно невъзлагане 
Поръчката/обособена позиция не е възложена 
ЦНе са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
•Други причини (прекратяване на процедурата) 
Оригинално обявление, изпратено чрез ^ 
•eNotices 
•TEDeSender 
•друго, 
Потребителско влизане в TED eSender: ̂  
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гпт 

У.а) Възлагане на поръчката 
V .2 .1) Дата на сключване на договора 
01.11.2016 дд/мм/гггг 
V . 2 .2 ) Информат^ия относно оферти 
Брой на получените оферти: 2 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
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: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да • Не |Я 
У.2.я) Наименование и адрес на изпълнителя ^ 
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ^ 
ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130418266 
Пощенски адрес: 
кв. Индустриална зона 
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: 
Стара Загора BG344 6000 BG 
Електронна поща: 
Konstantin.doktorov@linde.com 

Телефон: 
+359 889435949 

Интернет адрес: (URL) 
www. l i n d e ..com 

Факс: 
+359 29737308 

Изпълнителят е МСП ДаК1 H e U 

•у.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ^ 23 94 

mailto:Konstantin.doktorov@linde.com


Обща СТОЙНОСТ на поръчката/обособената позиция: 22 68 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
1 I Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВОК 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ̂  
Поръчка № (Договор №): 27 
Обособена позиция NQ: 2 27 
Наименование: 
Аргон/Метан /90%/10%/ 
Възложена е поръчка/обособена позиция 
V.i) Информация относно невъзлагане 

Да 13 Н е П 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
ПНе са полз^ени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
•други причини (прекратяване на процедурата] 
Оригинално обявление, изпратено чрез ^ 
QeNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в T E D eSender: 7. 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гпт 
V.2 ) Възлагане на поръчката 
V.2.1) Дата на сключване на договора 
01.ll.2Ql6 Д Д / М М / Г Г Г Г 

У . 2 .2 ) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 200з/зб1/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а Д Не|Е 
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ' 
Официално наименование: 
МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: ^ 
816115948 

Пощенски адрес: 
р-н Искър, у л . Димитър Пешев № ЗА 
Град: 
София 

код N U T S : 
BG411 

Пощенски код: 
1528 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
Stefan. stanchev@Kiesser.bg 

Телефон: 
+359 888242760 

УНП: d22b432e-6e4e-4b9d-89Bd-7e839394Dl 1 

http://01.ll.2Ql6
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WWW.messer.bg +359 28073211 
Изпълнителят е МСП Да Не U 
У.2.4) Информация относно стойността на порънката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогаозна стойност на поръчката/обособената позиция: ^ 852 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 8 4 0 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители * 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВОК 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА * 
Поръчка № {Договор № ) : 28 
Обособена позиция №: 2 28 
Наименование: 
Двуазотен оксид 5.0/99,999% v/v/ 
Възложена е поръчка/обособена позиция 
V.i) Информация относно невъзлагане 

ДаК| H e D 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 
• Н е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
•Други причини (прекратяване на процедурата) 
Оригинално обявление, изпратено чрез ^ 
• cNotices 
• T E D eSender 
•Друго 
Потребителско влизане в TED eSender: ^ 
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ^ (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ^ дд/мм/гггг 
V.2 ) Възлагане на поръчката 
V.2.1) Дата на сключване на договора 
oi.ii.20i6 дд/мм/гггг 
У.2 .2 ) Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: о 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а ^ Н е й 
V.2..'4) Наименование и адрес на изпълнителя * 
Официално наименование: 
ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Национален регистрационен номер: ^ 
130418266 

Пощенски адоес: 

УНП: d22M32e-6e4e-4b9d-898d-7e839394f311 52 

http://WWW.messer.bg
http://oi.ii.20i6


K B . Индустриална зона 
Град: 
Стара Загора 

код NUTS: 
BG344 

Пощенски код: 
6000 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
Konstantin.doktorov@linde.com 

Телефон: 
+359 889435949 

Интернет адрес: (URL) 
www.linde.com 

Факс: 
+359 2973730Í 

Изпълнителят е МСП "даМнеГТ 
V . 2 . 4 ) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 80 0 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 7 4 0 
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не 
е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите 
за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
• Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВОК 
Дял: % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ VI : ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
VI.3) Допълнителна информация: ̂  

V I . 4 ) Процедури по обжалване 
VI .4 . 1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование: 
Комисия за защита на конкуренцията 
Пощенски адрес: 
бул. Витоша № 18 
Град: Пощенски код: Държава: 
София 1000 BG 

Телефон: 
+359 29884070 

Електронна поща: Факс: 
cpcadmin@ срс.bg +359 29807315 
Интернет адрес (URL): 
http://www.срс.bg 
У1.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2 
Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

yHn:d22b432e-6e4e-4b9d-S9Sd-7eg39394Dll 53 
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Телефон: 

Е1лектронна поща: Факс: 

Интернет адрес (URL): 

¥1.4 .3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Срокът за обжалване е 10-дневен съгласно чл. 197, ал. ] от ЗОП. 
У 1 . 4 . 4 ) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2 
Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс: 

Интернет адрес (URL): 

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 
Дата: 07.11.2016 дд/мм/шт 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за 
поръчка в Официален вестник на Европейския съюз 

Директива 2014/24/ЕС 
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение) 

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за 
поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС 
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на 

•открита процедура 
•ограничена процедура 

• За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в 
директивата (само за доставки) 

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически 
оператор поради следната причина: 

I [отсъствие на кон1^енция по технически причини 
I [обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или 

творческо изпълнение 
• защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост 

•Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган 
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата 

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

• Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги 
и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в директивата 

• 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 

•Осигуряване на доставки, които са котирани й закупени на стокова борса 
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия 

• от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност 
• от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна процедура 

съгласно националните правила и разпоредби 



2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в 
състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз 

I 1 Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата 

3. Обяснение 
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително 
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите 
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата: (максимум 
500 думи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ 
Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне 

ЗОП 
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение) 

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне 
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически 
оператор поради следната причина: 

• отсъствие на конкуренция поради технически причини 
•обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството или 

творческо изпълнение 
• защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост 

• З а услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в ЗОП 
(само за доставки) 

•Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП 
• 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 
По1^ка на доставки или услуги при особено изгодни условия 

• от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност 
• о т ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна процедура 

съгласно националните правила и разпоредби 
•Поръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в 

конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в него 
• Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства, 

предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно 
спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП 

• Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, гьй като няма подадени оферти 
или подадените оферти са неподаодящи и първоначално обявените условия не са съществено 
променени 

• З а 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 

• Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на 
първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП 

•обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП 

2 . Обяснение 
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е 
законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в 
съответствие със ЗОП: (максимум 500 думи) 
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Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството 
на Европейския съюз и на всички приложими закони. 

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

^^- п г/г т^т^ ^ ^ ре 1 ^ 

1>^*^ три П^1^^. ) 
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