
Партида: 01142 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01142

Поделение: ________

Изходящ номер: 378 от дата 17/08/2012

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Институт по океанология - БАН Варна

Адрес
ул. " Първи май " №40, п.к.152

Град Пощенски код Страна
Варна 9000 Р България

Място/места за контакт Телефон
Институт по океанология - БАН 

Варна

052 370484

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Галина Петрова Щерева

E-mail Факс
office@io-bas.bg 052 370483

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.io-bas.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.io-bas.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Лабораторни анализи на проби  морска вода по следните 

физикохимични показатели: амониев азот, нитратен азот, нитритен 

азот, общ азот, ортофосфати, общ фосфор, силикати, желязо общо, 

манган, сероводород и БПК5.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90733100

УНП: 0f211f24-a3d2-4135-9c2d-b373354532ee 1
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Анализиране на общо 862 броя проби морска вода, от които 776 

проби по следните физикохимични показатели: амониев азот, 

нитратен азот, нитритен азот , общ азот, ортофосфати, общ фосфор 

и силикати, 336 проби за общо желязо и манган, 240 проби 

сероводород.

Прогнозна стойност

(в цифри): 65000   Валута: BGN

Място на извършване

Северна и Източна България код NUTS: BG3

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участник в поръчката може да бъде Лаборатория с акредитация по 

БДС  EN ISO/IEC 17025:2006  от ИА БСА с опит в последните 5 год. 

в областта на предмета на обществената поръчка / анализиране на 

проби морска вода / , за което да предостави доказателства.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 31/08/2012 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 31/08/2012 дд/мм/гггг

УНП: 0f211f24-a3d2-4135-9c2d-b373354532ee 2


