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България-София: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
2021/S 141-373781
Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Доставки
Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Официално наименование: Български институт по метрология
Национален регистрационен номер: 175092070
Пощенски адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Мирослав Найденов
Електронна поща: m.naydenov@bim.government.bg
Телефон: +359 29702746
Факс: +359 29702777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bim.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveniporachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka--etalonni-ednostoynostni-merki-za-saprotivlenie
I.4)

Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5)

Основна дейност
Друга дейност: Метрология

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания — еталонни
едностойностни мерки за съпротивление

II.1.2)

Основен CPV код
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.1.4)

Кратко описание:

23/07/2021
S141
https://ted.europa.eu/TED

1/4

ОВ/S S141
23/07/2021
373781-2021-BG

2/4

Изпълнителят следва да достави еталонни едностойностни мерки за съпротивление за Националната
еталонна лаборатория за електрични измервания в Български институт по метрология.
II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)

Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 54 720.00 BGN

II.2)

Описание

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG България / Bulgaria
Основно място на изпълнение:
гр. София

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Поръчката включва доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и извънгаранционно обслужване
на технологично оборудване, както следва:
o

— еталонна едностойностна мяркa за съпротивление (резистор) 1 ? 0,1 x 10-6/ C — 1 бр.,
o

— еталонна едностойностна мяркa за съпротивление (резистор)1 ? 2 x 10-6/ C — 3 бр.,
— еталонна едностойностна мяркa за съпротивление (резистор)100 ? — 1 бр.,
— еталонна едностойностна мяркa за съпротивление (резистор)10 к? — 1 бр.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:
„Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством
модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални... Продъл. II.2.14)

II.2.14)

Допълнителна информация
Еталонни лаборатории в Български институт по метрология“. Номер на договора:
BG16RFOP002-2.011-0002-C01/14.02.2019 г.

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 115-278779
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IV.2.8)

Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)

Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

3/4

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: ОПИК2-ДОГ-2
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
15/07/2021

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ризов Машинъри“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203562548
Пощенски адрес: бул. „Арсеналски“ № 31
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Електронна поща: risovmasch@abv.bg
Телефон: +359 29641225
Факс: +359 29641225
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 75 360.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 54 720.00 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
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Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: https://www.cpc.bg
VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
В 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/07/2021
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