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0В) за nрекратяване на nроцедура за възлагане на обществена nоръчка 

Обектът на обществената поръчка е по: 

181чл. 3, ал. 1 от зап 
О чл. 3, ал. 2 от зап 

ОСъгласен съм АОП да изnрати данните, необходими за публикуване на Обявление за 
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или 

CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за 
използване на услугата Електронен подател 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

Деловодна информация 

Партида на възложителя: 01142 
Поделение: _ _ _ _ 
Изходящ номер: 127 от дата 22/04/2014 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ 1: БЪЗЛОЖИТЕЛ 

181по чл. 7, т. 1-4 от зап (класически) 
D 7 s 6 зоп < ) по чл. , т. или ОТ секторен 

1.1) Наименование и адрес 
Официално наименование 

Институт по океанология - БАН Варна 

Адрес 

ул. Първи май 40 
Град Пощенски код 

Варна 9000 
За контакти Телефон 
Институт по океанология - БАН 052 370484 
Варна 

Лице за контакт 

Антон Илиев Кръсрев 

Електронна поща Факс 

office@io-bas.bg 052 370483 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

Адрес на възложителя: 

www.io - bas .bg 
Адрес на профила на ~пувача: 

УНП: c84b7687-96de-4fe6-aeda-c8c9etd454d6 
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Партида: 01142 
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1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: 
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП) 

ОМинистерство или друг държавен орган, О Обществени услуги 
включително техни регионални или ООrбрана 
местни подразделения 0Обществен ред и сигурност 

ОНационална агенция/служба ООколна среда 

РЕШЕНИЕ (вер<:ИJ14) 

ОРегионален или местен орган О Икономическа и финансова дейност 
ОРегионална или местна агенция/служба ОЗдравеопазване 
~Публичноправна организация ОНастаияване/жилищно строителство и 
О Европейска институция/агенция или места за отдих и култура 

международна организация О Социална закрила 
ОДруго (моля, уточнете): ООтдих, култура и религия 

О Образование 
~Друго (моля, уточнете): наука 

1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: 
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) 
0Производство, пренос и разпределение на 0Пощенски услуги 

nрироден газ и тоnлинна енергия 

ОЕлектрическа енергия 
0Търсене, проучване или добив на 

nрироден газ или нефт 

0Търсене, проучване или добив на 
въглища или други твърди горива 

ОВода 

ОЖелезопътни услуги 
ОГрадеки железоnътни, трамвайни, 

тролейбусни или автобусни услуги 

ОПристанищни дейности 

Оnетищни дейности 

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГ АПЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

II:OTKPИBAHE 

ОТКРИВАМ 

~процедура за възлагане на обществена nоръчка 
О конкурс за проект 
О процедура за създаване на система за предварителен подбор 

11.1) Вид на пр_оцедур_ата 

Попълва се от възложител по чл.7, т.l-4 от ЗОП 

Открита процедура ~Ускорена на договаряне с обявление О 
Ограничена процедура О договаряне без обявление О 
Ускорена ограничена процедура 0Конкурс за проект- открит О 
Състезателен диалог О Конкурс за проект- ограничен О 
Договаряне с обявление О 

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 ОТ зап 
Открита процедура Одоговаряне без обявление О 
Ограничена nроцедура О Конкурс за nроект- открит О 
Договаряне с обявление О Конкурс за nроект- ог_IJаничен О 

111: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Попълва се от възложител по чл.7, т.l-4 от ЗОП 

Чл. 16, ал. 8 от зап ~Чл. 84, т._, във вр. с чл. 86 ал. 3 от зап о 
Чл. 16, ал . 8, във вр. с чл . 76 ал. 3 от зап О чл. 90, ал.1, т. от зап О 
Чл. 83а, ал. 1 от зап О Чл. 94, ал. 2 ОТ зап о 
Чл. 84, т. от зап О чл. 119в, ал. з , т. от зап О 

Попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП 

УИЛ· с84Ь 768 7 -96de-4fe6.aeda·c8c9el d454d6 



Партида: 01142 РЕШЕНИЕ (верен• 4) 

Чл. 1 ОЗ, ал. 1 от ЗОП 
Чл. 103, ал. 2, т._ от ЗОП 

0Чл. 105, ал. 1 от ЗОП О 
О Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 1 ОЗ, ал.! от О 
зоп 

Чл. 94, ал. 2 от ЗОП 

точка: 

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКА ТА 

ОСтроителетво 
181Доставки 
ОУ слуги 

О Чл. 1 1 9в, ал. 3, т. отЗОП 

IV.l) Описание на предмета на поръчката 1 на потребностите при състезателен 
диалог 1 на конкурса за проект 

D 

Доставка на подводна видео- и фототехника и водолазно оборудване 

с консумативи и принадлежности за изпълнение на целите и 

задачите на проект HERAS, разделени по обособени позиции 1) 
Доставка на подводна видео- и фототехника с консумативи и 

принадлежности и 2) Доставка на водолазно оборудване с 

консумативи и принадлежности. 

(Когато основният nредмет на поръчката/конкурса съдържа доnълнителни предмети, те 
трябва да бъдат оnисани в това nоле) 

IV.2) Зелена обществена поръчка 

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националиня план Да О Не IZ! 
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: 

IV.2.1.1) Продуктова група 
ОКопирна и графична хартия О Климатици 
0Офис JТ оборудване 0Почистващи продукти и услуги 
0Офис осветление ОКонвенционални транспортни средства и 

услуги, свързани с тях 

ОУ лично осветление ОЕлектрически nревозни средства и 
системи за зареждане 

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във: 
Техническата спецификация (брой) 

Критериите за nодбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой) 

Показателите за оценка на офертите (брой) 

Изискванията nри изnълнение на договора (клаузи в nроекто- (брой) 

договора) 

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за Да О Не~ 
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга 

информация) 

V: МОТИВИ 

V.l) Мотиви за избора на процедура 
Задължението по Закона за обществени поръчки 

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура) 

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо) 

УНП: с84Ь 768 7-96de-4fe6-aeda-c8c9e 1 d454d6 



Партида: О 1142 РЕШЕНИЕ (версия 4) 

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена 
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): 
открита с решение N! _______ от дата ______ дд/мм/гггг 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален N' 

(ппппп-уууу-хххх) 

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо): 
без ДДС с ДДС Стойност на 

ДДС (в %) 

на обща стойност Валута : 

VI: ОДОБРЯВАМ 

181обявлението и документацията за участие 
Ообявлението и описателния документ 
О поканата за обществена поръчка 
О поканата за обществена поръчка и документацията 
Ообявлението и конкурсната програма 
О обявлението 

VII · ОБЖАЛВАНЕ . 

D 

VII.l) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование 

Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес 

бул . Витоша 18 
Град Пощенски код 

София 1000 
Телефон 

02 9884070 
Електронна поща Факс 
cpcadmiп@cpc . bg 02 9887315 
Интернет адрес (URL): 
www . cpc.bg 

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП 

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато еп иложимо) 

IX: ДАТА на изп ащане на настоящото ешение 

Дата: 22/04/2014 дд/мм/гггг 

Възложител: 

Трите имена: 

/подпис и печат/ 

Атанас Василев Палазов 

Длъжност: 

Директор 

УНП c84b7687-96de-4Гe6-aeda-c8c9e 1 d454dб 
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