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Съдържание на документ

01517-2020-0001
I. II. IV.
BG-София:
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831906364
BG411, Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ - БАН - /Старо наименование Централна лаборатория по минералогия и кристалография /ЦЛМК/ към Българска
академия на науките /БАН/, ул. Акад. Г. Бончев № 2 бл. 107, За: проф. д-р Росица Николова,
България 1113, София, Тел.: 0885 099158, E-mail: rosica.pn@clmc.bas.bg, Факс: 02 9797056
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.imc.bas.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-0605-12.
I.2) Вид на възложителя
Публичноправна организация

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора
II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 261РД08 от 19.05.2020 г.
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01517-2020-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката
Предмет на настоящата поръчка е доставка на лабораторно оборудване /уреди/ за нуждите
на Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", инсталиране,
приемни изпитания на място на оборудването /доставените уреди/ и въвеждането им в
експлоатация, както и обучение на служители на Възложителя по всяка обособена позиция
за експлоатация и техническа поддръжка, включително гаранционния сервиз на
оборудването /доставените уреди/, разделена на 8 (осем) самостоятелно обособени
позиции, както следва: - обособена позиция № 1 - Доставка на Спектрофотометър, работещ
в Ултравиолетивия и Видимия (UV-Vis) спектрален диапазон; - обособена позиция № 2 Доставка на Планетарна топкова мелница; - обособена позиция № 3 - Доставка на
Микробиологичен бокс; - обособена позиция № 4 - Доставка на Стереомикроскоп; обособена позиция № 5 - Доставка на Два броя UPS; - обособена позиция № 6 - Доставка на
Два броя Генератора за ток; - обособена позиция № 7 - Доставка на Компресор за сгъстен
въздух; - обособена позиция № 8 - Доставка на Инверторна сплит система;
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III: Условия на договора
ІII.1) Номер на договора: 554РД08 от 08.10.2020 г.
ІII.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е възложена на обединение
НЕ
III.3) Изпълнител по договора
BG411, „Т.Е.А.М.“ ООД, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ № 71-73, ет. 6, България
1606, София, Тел.: 02 09516883, E-mail: team_cag@team-cag.com, Факс: 02 29549212
Интернет адрес/и:
URL: www.team-cag.com.
Изпълнителят е МСП: да
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ
ІII.5) Предмет на договора
Доставка на Спектрофотометър, работещ в Ултравиолетивия и Видимия (UV-Vis)
спектрален диапазон
ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата
08.10.2020 г.
Крайна дата
08.12.2020 г.
ІII.7) Стойност, посочена в договора
64850 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.
IV: Приключване на договора
договорът е изпълнен
ІV.1) Дата на приключване
08.12.2020 г.
ІV.3) Договорът е изменян
НЕ
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок
ДА
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
64850 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ
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V: Допълнителна информация
VI: Дата на изпращане на настоящото обявление
19.01.2021 г.
VII: Възложител
VII.1) Трите имена: Проф. д-р Росица Петрова Николова
VII.2) Длъжност: Директор на Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"
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