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РЕШЕНИЕ 

.N!! 636/11.11.2014 г. 

На основание чл.89 ал.6 , във вр. чл.73 ал.1 от ЗОП и доклад от 07.11 .2014 г . на 

комисията назначена със Заповед N2 187 от 09.10.2014 г . на Директора на Института по 

океанология при БАН, Варна за провеждане процедура за избор на изпълнител на 

обществена поръчка по реда на чл.84 и сл. от ЗОП с предмет "Доставка на водолазно 

оборудване с консумативи и принадлежности" за нуждите на проект "НЕRАS",открита 
с решение N2 167 от 29.08.2014 г. , 

ОБЯВЯВАМ: 

1. Обявявам участника "Дайвтек" ЕООД, гр. София, ЕИК 131398101, със 
седалище в гр. София, представлявано от Росен )Келязков, за изпълнител 

на обществена поръчка "Доставка на водолазно оборудване с консумативи и 
принадлежности" за нуждите на проект "HERAS". Изборът на изпълнител е 
мотивиран от: 

-Настоящата процедурата за възлагане на обществената поръчка по реда на 
чл.84 и сл. от ЗОП е стартирала след прекратяване на процедура по реда на 

чл.64 и сл . от ЗОП /открита с решение N2 63 от 16.04.2014 г. и прекратена с 
решение N2 191 от 05.06.2014 г./, в предмета на която, като обособена 
позиция 2 е включена "Доставка на водолазно оборудване с консумативи и 
принадлежности" за нуждите на проект "HERAS". 

-При провеждане на настоящата процедура, заявление за участие е подал само 
"Дайвтек"ЕООД. Кандидатът е подал заявление за участие придружено с 
изискуемите документи и информация, определени в одобрената от 

възложителя документация. С решение на комисията по чл.З4-36 от ЗОП, 

единственият кандидат е допуснат до участие и е поканен да подаде 

първоначална оферта. 

- След подадена в срок първоначална оферта, е проведено договаряне, при 
което е постигнато съществено съкращаване на срока за изпълнение. 

-Офертата удовлетворява спецификата на продуктите в техническо 

отношение, изискванията на възложителя за високо качество с оглед 

ползването им в рискова за здравето на научните работници среда ,както и 

високите критерии за научните изследвания по програма "HERAS". 

2. Решението може да се обжалва в 1 О-дневен срок, считано от уведомяването на 
всеки от участниците по реда на чл.120 от ЗОП пред КЗК. 



3. В тридневен срок от издаване на решението, същото да бъде едновременно 
изпратено на участниците. 

4. В тридневен срок от издаването му, решението заедно с доклада на комисията 
да бъде публикувано на профила на купувача на ИО-БАН. 

5. На основание чл.89 ал.7 от ЗОП във вр. чл.41а т.2 от ЗОП, избраният за 

изпълнител "Дайвтек" ЕООД да бъде поканен за сключване на договор, като 

бъде указано, че при подписване на договора следва да представи 

доказателства за внесена гаранция за изпълнение и изпълнение на 

изискванията по чл.47 ал.l и ал.5 и чл.47 ал.2 от ЗОП съгласно изискванията на 

одобрената за поръчката документация. 
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