
МИНИСТЕРСТВО на ОКОЛНАТА СРЕДА и ВОДИТЕ 
Изпьлнители^гадшш по околм c^eganpu МСКВ 

Аг./ж1.. iMm.^^ д Ö TT '^'''•х;:^^^^ 
/ \ 11 ' София 1618 1000 София, ул. "Леге ' |j e-mail: аор@аор |): 

интернет адрес: http://www.aop зй 

ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

Номер на обявата: [ ] 

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) 
Поделение (когато е пртожимо): [ ] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00740 
Адрес: гр. София, бул. „Цар Борис Ш" № 136 
Лице за контакт; Радослава Шоевска - Ризова - началник на отдел Ж П Х О 
Телефон: 02/855 78 78 
E-mail: shoevska@eea.govemment.bg 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт; http://eea.govemment.bg/bg/obyavi/obshtestveni-

porachki-2017/39 OP 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки 
[X] Услуги 
Предмет на поръчката: „Сервизно обслужване на анализатори за определяне обЬ] 
въглерод, органичен въглерод и азот Shimadzu и Analytik Jena и доставка на консуматив i' 

3) 

нз 

Кратко описание: 
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Сервизно обслужване на анализатори 
определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот Shimadzu и Analytik Jena и д о с т а ^ ^ 
па консумативи" 

Обект на обществената поръчка е сервизно обслужване, поддръжка, ремонт и доставка 
консумативи за седемнадесет елементни анализатори за определяне на азот, общ органиче 
неорганичен въглерод. Анализаторите се използват в лабораториите на Изпълнителна агенг и1« 
по околна среда за изпитвания по компоненти във води, почви, седименти и отпадъци. 

Обществената поръчка включва следните дейности: 1) диагностика и отстраняване 
възникнали проблеми в работата на системите; 2) периодична профилактика: почиства 
настройки и тестване на основните възли на системите; 3) ремонт и подмяна на резервни част i 
консумативи по предварителна писмена заявка от възложителя ; 4) поддържане в непрекъсн ПЕ 
техническа изправност на системите, включително прилежащите им софтуер и хардуер 
доставка на консумативи. 
Пълното описание предмета на поръчката и изискванията при изпълнението й се съдърсн^Ь 

НЕ 

http://www.aop
mailto:shoevska@eea.govemment.bg
http://eea.govemment.bg/bg/obyavi/obshtestveni-


Техническата спецификация, публикувана в Профила на купувана на Възложителя. 

Място на извършване: 

Централна лаборатория-София ,1618, бул. „Цар Борис П Г № 136, ет. 4 и 5 
РЛ Благоевград: 2700, ул. „Свобода" № 1 
РЛ Бургас: 8001, ул. „Перущица" № 67, 
РЛ Варна: 9010, ул . , Л н Палах" № 4 
РЛ Велико Търново: 5002, ул. „Н. Габровски" № 68 
РЛ Враца: 3000, ул. „Екзарх Йосиф" № 81 
РЛ Монтана: 3400, ул. „Юлиус Ирасек" № 4, 
РЛ Пазарджик: 4400, ул. „Гурко" № 3, 
РЛ Плевен: 5800, кв. Сторгозия, сграда на Метрология и стандартизация, ет. 5, 
РЛ Русе: 7000, ул. „Придунавски булевард" № 20, 
РЛ Смолян: 4700, ул. „Дичо Петров" № 16 
РЛ Стара Загора: 6000, ул. „Стара планина" № 2, 
РЛ Хасково: 6300, ул. „Добруджа" № 14, ет. 1, 
РЛ Шумен: 9700, ул. „Съединение" № 7 1 , ет. 4, 
РЛ Пловдив: 4002, ул. „Перущица" № 1, 

Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): 
69 500 лв. (шестдесет и девет хиляди и петстотин лева) без ДДС 
Посочената стойност е крайна за Възложителя, съответно - максимална прогнозна стойност по 
отнощение подаваните от участниците оферти. 

Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не 

Номер на обособената позиция: [ 1 ] 

Наименование: Обособена позиция № 1. - „Сервизно обслужване на анализатори за 
определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот на Analytikjena" 

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): 52 500 лв. (петдесет и две хиляди и петстотин лева) б« j 
ж . 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Номер на обособената позиция: [ 2 ] 

Наименование: Обособена позиция № 2. - „Сервизно обслужване на анализатори за 
определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот на Shimadzu" 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 7 000 лв. (седем хиляди лева) без ДДС 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Номер на обособената позиция: [ 3 ] 

Наименование: Обособена позиция № 3 - ,^|^оставка на консумативи за анализатори за 
определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот на Analytik Jena" 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 7 000 лв. (седем хиляди лева) без ДДС 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Номер на обособената позиция: [ 4 ] 

Наименование: Обособена позиция № 4 - ,Доставка на консумативи за анализатори за 
определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот на Shimadzu" 



Прогнозна стойност (в де., без ДДС): 3 000 лв. (три хиляди лева) без ДДС 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Зако]|||а 
за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и посочените в 
настоящата обява изисквания на възложителя. Не се допуска пряко или косвено участие в 
настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциале к 
данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско 
дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикщ» 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици, 
в T . 4 . : 

Изисквания за личното състояние: За участниците, не следва да са налице основанията Bi0 
ЧЛ.54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 
от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират негов^т^ 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ ] 

Икономическо и финансово състояние: [ ] 

Технически и професионални способности: 
1. Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем еднакъв или сходе^ 

предмета на поръчката (съобразно частта от нея за която кандидатстват), през последните 
години, считано от датата на подаване на офертата. 

Забележка: 
Под „сходни с предмета на обществената поръчка" за обособени позиции 1 и 2 да 

разбира сервизно обслужване на елементни анализатори с аналогичен измервателен принци! 
Infrared detection (IRD). Под „сходен обем" за обособени позиции 1 и 2 да се разбира: дейност 
севизиране на брой апарати равен или по-голям спрямо броя на апаратите предмет щщ 
обществената поръчка (съобразно частта, за която кандидатстват), 

Под „сходни с предмета на обществената поръчка" за обособени позиции 3 и 4 да Ьз 
разбира доставки на консумативи за елементни анализатори с аналогичен измервателен прин! к i 
- Infrared detection (IRD). Под „сходен обем" за обособени позиции 3 и 4 да се разбира доста) е i 
брой консумативи равен или по-голям от максималния прогнозен брой на консуматив) т ; 
(съобразно частта, за която кандидатстват). 

.2. Участниците следва да докажат, че разполагат с квалифициран екип, притежав|к1|1 
необходимата професионална компетентност и опит, съответстващи на спецификата щ 
настоящата поръчка, пряко ангажиран за изпълнението на възлаганите услуги, а именно: 

- най-малко двама специалисти, които да имат минимум 2 (две) години опи-
сервизиране на апаратура, сходна с предмета на поръчката. 

- всички от посочените специалисти отговарящи на горното условие да са премин! ль 
обучение за инсталиране и/или сервизиране на елементни анализатори с IRD, сходни с предм IT а 
на поръчката. 

Под сходен предмет на поръчката следва да се разбира: елементни анализатор! 
аналогичен измервателен принцип - Infrared detection (IRD). 

Забележка : Изискването се отнася за обособени позиции № 1 и № 2. 



Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

Критерий за възлагане: 
[] Оптимално съотнощение качество/цена въз основа на: 

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[X] Най-ниска цена 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: Тежест: 
Име: Тежест: 

Срок за получаване на офертите: 
Дата: 03/07/2017 г. Час: (чч:мм) 17:30 

Срок на валидност на офертите: 
Дата: 03/10/2017 г. Час: (чч:мм) 17:30 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: 07/07/2017 г. Час: (чч:мм) 10:30 

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърщи в административна 
сграда на Изпълнителна агенция по околна среда на адрес: гр. София, бул. ,Дар Борис Ш" №1 
При отварянето на офертите могат да присъстват представители на з^астниците. 

Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
европейсюгге фондове и програми: [] Да [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [ ] 

Друга информация (когато е приложимо): [ ] 
Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията 

ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образ! 
публикувани на интернет страницата на възложителя 
Ьйр://ееа.govemment.bg/bg/obvavi/obshtestveni-porachki-2017/39 ОР ). Офертата се подава 
български език - на хартиен носител. Към офертата си участниците представят следн| 
документи: _ | 
1. Оферта на участника, включващ: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 
Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информаци^ 

http://govemment.bg/bg/obvavi/obshtestveni-porachki-20


съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, кактс 
адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата - (зк 
образец; 
2. Договор или споразз^ение за учредяване на обединението (копие) със задължител(|(^[( 
посочване на представляващия, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. 
3. ЕЕДОП 
4. Техническо предложение, съдържащо: 
4 . 1 . Документ за упълномощаване, когато лицето, което подписва офертата, не е закоинхЦ -̂
представител на участника; 
4.2. Предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническ1|(^ 
спецификации и изискванията на възложителя - по образец; 
4.3. Други документи - каталози и/или брошури съгласно техническата спецификация Щ 
Възложителя. 
5. Ценово предложение - по образец; 

Участниците следва да представят отделен набор от документи, доказващи съответстви* г 
им с критериите за подбор, техническо и ценово предложение за всяка обособена позиц! я 
за която кандидатстват. 

Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатг щ 
непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когат(| 
приложимо); 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 
3. наименованието на поръчката и обособената позиция, за която участни1| 

кандидатства. 
Документите се представят лично от участника или от упълномощен от н#( 

представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обра' н 
разписка, на адрес: гр.София, ул. "Цар Борис Ш" № 136 - ИАОС, деловодство 

Ако Участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служВг 
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че д 
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока з 
подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участни« 
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срс к 
определен от него. 

Дата на настоящата обява 
Дата: 2 6 / 0 6 / 2 0 1 7 г. 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Камелия Любомироь 
Длъжност: Изпълнителен директор на И А О С 


