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I. II. III. IV.

BG-София:

Информация при производство по обжалване

Доставки

І: Възложител

ІI: Информация за обществената поръчка

Публичен
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/2013-08-30-06-05-12.

I.1)

Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка
или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под
уникален номер
01517-2019-0002

ІI.1)

Обект на поръчката
Доставки

ІI.2)

Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект
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 не по-малко от трима служители на Възложителя по всяка обособена
позиция за експлоатация и техническа поддръжка на оборудването /доставените уреди/,
разделена на 5 (пет) самостоятелно обособени позиции, както следва: - обособена позиция № 1
- Доставка на Апарат -за измерване на специфична повърхност (Specific Surface Area – BET); -
обособена позиция №  2 - Доставка на Диференциално сканиращ калориметър (differential
scanning calorimeter, DSC); - обособена позиция № 3 - Доставка на Апарат за изотитрувална
калориметрия (isothermal titration calorimeter, ITC); - обособена позиция №  4 - Доставка на
Апарат за ултра-чиста вода; - обособена позиция № 5 - Доставка на Рентгенов дифрактометър

ІI.3)
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IІI: Информация за обжалване

IV: Дата на изпращане на настоящата информация

V: Възложител

Информацията се отнася за
Една или повече самостоятелно обособени позиции

ІII.1)

Обособената позиция, за която се отнася информацията
Обособена позиция № 5 - Рентгенов дифрактометър специализиран за анализ и изследване на
лекарствени вещества, лекарствени системи, полимери, ензими и др. вещества
Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна
мярка "Спиране на процедурата"
Решение за откриване

III.2)

15.05.2019 г. 

Трите имена
Росица Петрова Николова

V.1)

Длъжност
директор

V.2)


