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BG-Пловдив:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената
поръчка

-- Извън списъка
Решение номер РД 16-854 от дата 12.09.2019 г.

І: Възложител
Публичен
I.1)Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455464
BG421, Аграрен университет - Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин
Цеков,
България
4000,
Пловдив,
Тел.:
032
654396,
Email: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.au-plovdiv.bg.
Адрес
на
профила
на
купувача
(URL): https://www.auplovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%
D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D.
I.2)Вид на възложителя
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Образование

ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1)Вид на процедурата
Публично състезание

IІI: Правно основание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка
IV.1)Наименование
Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет –
Пловдив – по десет обособени позиции
IV.2)Обект на поръчката
Доставки
ІV.3)Описание на предмета на поръчката
Обособена позиция №1–Микроскоп за учебна работа с камера,
10бр.,прогнозна стойност 40000 лв.,без ДДС;Обособена позиция №2–
Микроскоп за научна работа с камера,2 бр.,прогнозна стойност 12500 лева без
ДДС;Обособена позиция №3 – Микроскопи за учебна работа,10 бр.,прогнозна
стойност 18000 лв., без ДДС;Обособена позиция №4–Автоматична
етеорологична станция, 1 бр.,прогнозна стойност 3000 лева без
ДДС;Обособена позиция №5–PCR апарат (Апаратура за полимерни верижни
реакции), 1 бр., прогнозна стойност 6700 лева без ДДС;Обособена позиция
№6–Вертикална гел електрофореза, 1бр., прогнозна стойност 1200 лева без
ДДС; Обособена позиция №7 – Ехографски апарат, подходящ за работа с
риби, 1 бр., прогнозна стойност 5600 лева без ДДС;Обособена позиция №8–
Анелетична прецизна везна,1бр.,прогнозна стойност 2500 лева без
ДДС;Обособена позиция №9 – Термостат микробиологичен, 1бр., прогнозна
стойност 2000 лева без ДДС;Обособена позиция №10–Дестилатор,2
бр.,прогнозна стойност 3000 лева без ДДС.
ІV.4)Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на
околната среда
НЕ
IV.5)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
IV.6)Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
ДА
IV.7)Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 94500 BGN
IV.8)Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

V: Мотиви
V.1)Мотиви за избора на процедура
Процедурата е свързана с доставка на лабораторна апаратура, по 10
обособени позиции. В случаят стойността на поръчката заедно с всички други
поръчки на Възложителя, сходни с настоящия предмет, попада в проложното
поле на стойностните прагове по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. В конкретният
случай не са налице основания по чл.182 от ЗОП, които да налагат
провеждането на процедура на пряко договаряне по смисъла на чл.18, ал.1,
т.13 от ЗОП. Поради този факт, в настоящия случай се провежда процедура на
публично състезание по смисъла на чл.18, ал.1, т.12 от и чл. 178-181 от ЗОП.
Посочената процедура гарантира публичност, равнопоставеност и
прозрачност на разходването на средствата осигурени за конкретната
доставка.
V.3)Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за
възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам
обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация
VII.2)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България
1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на
жалби
Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на
възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съобразно
чл.197, ал.1 от ЗОП жалба се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по
чл.100, ал.3 от ЗОП срещу решение за откриване на процедура.

VII.4)Дата на изпращане на настоящото решение
13.09.2019 г.

VIII: Възложител
VIII.1)Трите имена
Христина Георгиева Янчева
VIII.2)Длъжност
Ректор

