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ЧАСТ I
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

3

ЧАСТ ІІ
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Наименование на Възложителя
Възложител на настоящата поръчка е Председателят на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор (ДАМТН) с ЕИК по БУЛСТАТ 000695096, със седалище
и адрес на управление: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А.
Възложителят предоставя достъп до документацията за участие на интернет
адрес www.damtn.government.bg- раздел „Профил на купувача". Информация за деня, часа
и мястото на провеждане на публичните заседания ще се публикува на посочения интернет
адрес. На него ще бъдат публикувани и разясненията на възложителя по документацията за
участие.
За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към:
 Христина Шигулова, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните
горива“
 тел. 0879558850
 e-mail: Hristina.Shigulova@damtn.government.bg
 Татяна Шопова, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“
 тел. 0879558851
 e-mail: Tatyana.Shopova@damtn.government.bg
2.
Обект и кратко описание на предмета на поръчката
2.1.
Обект на настоящата обществена поръчка са доставки по смисъла на чл. 20, ал. 2, т.
2 от Закона за обществените поръчки
2.2. Кратко описание на предмета на поръчката
Предмет на поръчката „Доставка на реагенти, консумативи, средства за измерване за
моторни, хроматографски, спектрални и физико-химични анализи на горива за държавната
агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „контрол на качеството на
течните горива” в десет обособени позиции
Обособена позиция 1 с предмет „Реагенти за определяне на октаново и цетаново число“
Обособена позиция 2 с предмет „Реагенти за хроматографски и спектрални анализи на
горива“
Обособена позиция 3 с предмет „Реагенти за физико-химични анализи на горива“
Обособена позиция 4 с предмет „Консумативи и средства за измерване за химични анализи
на горива“
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Обособена позиция 5 с предмет „Консумативи за течна хроматография при анализ на
горива“
Обособена позиция 6 с предмет „Консумативи за апарати за сяра и дестилация“
Обособена позиция 7 „Реагенти за анализ на горива в подвижните лаборатории“
Обособена позиция 8 с предмет „Консумативи за апаратите в подвижна лаборатория –
Плевен“
Обособена позиция 9 с предмет „Консумативи за апарати в подвижна лаборатория – Бургас“
Обособена позиция 10 „Консумативи за апарат за микродестилация“
2.3. Описание на обществената поръчка
Изпълнението на предмета на обществената поръчка е свързано с доставка на реагенти и
консумативи, необходими за извършване на анализи на горива. Обществената поръчка е
разделена на десет обособени позиции. Доставките на консумативите са периодични и ще
се извършват в определения в договора срок и място на доставка.
3. Правно основание
3.1. Обществената поръчка е с прогнозна стойност по чл. 20, ал. 2 т. 2 от Закона за
обществените поръчки и възлагането се извършва чрез провеждане на процедура по чл. 18,
ал. 1 т. 12 от Закона за обществените поръчки.
3.2. Възлагането на настоящата поръчка се извършва при условията на чл. 178, ал. 3 от
Закона за обществените поръчки. За Главна дирекция „Контрол на качеството на течните
горива“ е възникнала необходимост от спешно доставяне на консумативите за извършване
на анализи на горивата за обезпечаване дейността й при извършването на непланирани
проверки. Стартираната предходна процедура за доставка на реагенти и консумативи за
анализи на горивата приключи с Решение за прекратяване на основание чл. 110, ал. 1, т. 7
от ЗОП. Решението за прекратяване на процедурата е влязло в сила.
4. Технически спецификации и изисквания за изпълнението
4.1.Техническите спецификации за всяка от обособените позиции на обществената
поръчка са представени като Приложения към настоящата документация
4.2.Изисквания за качество на доставяните стоки
4.2.1. Продуктите доставяни за нуждите на лабораторията, акредитирана за изпитване
на горива, смазочни материали и присадки към ГД ККТГ трябва да отговарят на
техническите изисквания към тях, посочени в съответните европейски или
национални стандарти.
4.2.2. Доставeните продукти (реагенти и консумативи), трябва да бъдат в срок на
годност - минимум 1 година от датата на доставка и да са придружени с всички
необходими документи, гарантиращи тяхното качество като: сертификати,
свидетелства за анализ или други документи за качество.
4.2.3. Техническите характеристики на продуктите са минимални и се основават на
предвижданото приложение на продукта – изпитване на течни горива от
минерален и биологичен произход и техните смеси. Допускат се отклонения от
посочените стойности на параметрите, когато те надвишават минималните
изисквания и позволяват безпроблемно прилагане на цитираните стандартизирани
методи за изпитване.
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4.2.4. Изпълнителят да притежава сертификат за внедрена система за управление на
качеството по EN ISO 9001 или еквивалентен.
4.2.5. Технически характеристики на предлаганите продукти трябва да бъдат
еквивалентни на посочените в спецификацията. Когато еквивалентността на
предложен продукт трябва да се оценява допълнително от техническа гледна
точка, към офертата трябва да се приложат съответните документи, доказващи
тази еквивалентност или да се предостави необходимото количество от него за
извършване на изпитване в лабораторията на ГД ККТГпо посочения стандарт в
обособената позиция за продукта.
4.2.6. Към техническото предложение, участникът следва да приложи документи,
доказващи съответствието на продуктите с изискванията на възложителя.
5. Срок и място на изпълнение на поръчката
5.1. Договорът за възлагане на изпълнението на обществената поръчка по съответната
обособена позиция е със срок на изпълнение 1 (една) година или до изчерпване на
финансовите средства, което от двете събития настъпи първо.
5.2. Доставките се изпълняват в срок от 20 до 90 дни от датата на писмената заявка от
Възложителя. Конкретните сроковете за доставка на стоките по всяка от обособените
позиции се уговарят в договора в съответствие с предложения срок на доставка от
Изпълнителя в Техническото предложение.
5.3. Изпълнението на поръчката е територията на Република България.
5.3.1. Доставките ще се извършват в гр. София, ул. „Петър Мутафчиев“ № 2 (по обособени
позиции от 1 до 6), в гр. Плевен, ул. Дойран“ № 27 (обособени позиции 6, 7 и 8) и гр. Бургас,
ж.к. „Славейков“, бул. „Проф. Яким Якимов“ № 25 (за обособени позиции 6, 7, 9 и 10).
6. Стойност на поръчката:
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 145 000 (деветдесет и пет хиляди лева)
лева без ДДС. Посочената прогнозна стойност е максималния финансов ресурс, с който
Възложителят разполага за изпълнение на поръчката. Офертата не трябва да надвишава
прогнозната стойност на съответната обособена позиция.
6.1. Прогнозната стойност по обособена позиция 1 е 99 600 лв. без ДДС.
6.2. Прогнозната стойност по обособена позиция 2 е 9 000 лв. без ДДС;
6.3. Прогнозната стойност по обособена позиция 3 е 3 400 лв. без ДДС;
6.4. Прогнозната стойност по обособена позиция 4 е 7 000 лв. без ДДС;
6.5. Прогнозната стойност по обособена позиция 5 е 2 000 лв. без ДДС;
6.6. Прогнозната стойност по обособена позиция 6 е 19 000 лв. без ДДС;
6.7. Прогнозната стойност по обособена позиция 7 е 1 050 лв. без ДДС;
6.8. Прогнозната стойност по обособена позиция 8 е 650 лв. без ДДС;
6.9. Прогнозната стойност по обособена позиция 9 е 2 000 лв. без ДДС;
6.10. Прогнозната стойност по обособена позиция 10 е 1 300 лв. без ДДС;
Финансирането на обществената поръчка е осигурено от бюджета на ДАМТН.
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Спрямо възложителя
участниците не могат да предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени от
самите тях, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.
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7. Критерии за възлагане на поръчката, включително показатели за оценка и тяхната
тежест
7.1. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.
7.1.1. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане
„най-ниска“ цена.
7.2. За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участник предложил най-ниска
цена за доставката на стоките по съответната обособена позиция.
8. Начин на образуване на цената, условия и начин на плащане
8.1. Възложителят ще заплаща доставяните стоки по посочените в ценовото предложение
единични цени умножени по съответното количество от стоката.
8.2. Посочените в Ценовото предложение цени следва да включват всички разходи на
участника, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.
8.3. Заплащането на стойността на доставените стоки се извършва от възложителя до 30
(тридесет) календарни дни от датата на получаване и одобряване на фактурата. Всички
плащания се извършват по банков път по сметка на Изпълнителя, в български лева. Върху
дължимите суми се начислява ДДС в предвидените от закона случаи.
9. Гаранция за изпълнение
9.1. Гаранцията за изпълнение на поръчката (приложимо е за всички обособени позиции) е
в размер на 3 % (три на сто) от максималната стойност на поръчката/обособената позиция
без ДДС.
9.2. Участникът сам избира формата на гаранцията. Гаранцията може да бъде представена
под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя, банкова
гаранция, издадена в полза на Възложителя или застраховка, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Банкова сметка на Възложителя
БАНКА – Българска народна банка
IBAN ВG03BNB96613300149801
В полза на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Основание – гаранция за изпълнение по договор за обществена поръчка
9.3. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, то тя
трябва да е безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което
Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане
на обществената поръчка.
9.4. Срокът на банковата гаранция е минимум срока на договора по съответната обособена
позиция плюс 45 (четиридесет и пет) дни.
9.5. Оригиналът на банковата гаранция или застраховката, която обезпечава изпълнението
чрез покритие на отговорността на изпълнителя, или платежния документ за внесена по
банков път сума, трябва да бъде представен на Възложителя преди подписване на договора.
9.6. Разходите по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят
следва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така
че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в
настоящата процедура.
9.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение
се уреждат в договора за обществената поръчка по съответната обособена позиция.
9.8. Когато избрания участник е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
участниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
ЧАСТ ІІІ
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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
10. Общи условия
10.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както
и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки на стоки, съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията,
посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя
в обявлението и в настоящата документация за участие.
10.2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако
може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството
на държавата, в която е установен
10.3. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и свързаните с него лица,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
УТОЧНЕНИЕ: Липсата на това обстоятелство се декларира в Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), част III, буква Г „Други основания за
изключване, които са предвидени в националното законодателство на Възложителя“.
10.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
10.5. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
10.6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка.
„Свързани лица“ по смисъла на §2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП са тези по
смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публично
предлагане на ценни книжа.
УТОЧНЕНИЕ: Липсата на свързаност се декларира в Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП), част III, буква Г „Други основания за изключване, които са
предвидени в националното законодателство на Възложителя“.
10.7. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде
определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на
настоящата обществена поръчка.
10.8. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване
на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагането на
изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът
следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното
класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена
поръчка.
10.9. Всеки участник има право да представи само една оферта. Възложителят не допуска
представянето на варианти на офертата.
10.10. Участниците могат да подават оферта за една, няколко или всички обособени
позиции.
10.11. Участниците в процедурата могат да ползват подизпълнители или капацитета на
трети лица, като посочат това обстоятелство в Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП), част II, буква В „Информация относно използване капацитета на други
субекти“ или буква Г „Информация за подизпълнители, чиито капацитет икономическият
оператор няма да използва“ като посочат и дела от поръчката, който ще им възложат.
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10.12. Подизпълнителите и третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.
УТОЧНЕНИЕ: За подизпълнител/трето лице се представя отделен Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в който подизпълнителя/третото лице е
декларирал/о липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.
10.13. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнението на договора за обществената поръчка по съответната обособена позиция е на
изпълнителя.
Условията се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.
11. Административни изисквания към участниците
За участниците не трябва да са налице обстоятелствата за отстраняване по чл. 54, ал. 1,
от Закона за обществените поръчки. Обстоятелства относно личното състояние (чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) на участниците, които водят до отстраняване се отнасят за:
- Лицата, които представляват участника или кандидата;
- Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или
кандидата;
- Други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го
лица, членовете на управителните или надзорните органи.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1 т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят за повече от едно лице,
всички лица се записват в ЕЕДОП, част II, буква Б „Информация за представителите на
икономическия оператор“ и всички подписват ЕЕДОП.
11.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
кандидат или участник, за когото е налице някое от обстоятелствата:
11.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
11.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
11.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника,
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако
е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението
е по акт, който не е влязъл в сила;
11.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;
11.1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
11.1.6. е установен с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
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изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301
- 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен;
11.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. „Конфликт на
интереси“ по смисъла на §2, т. 21 от ДР на ЗОП е налице, когато възложителят, негови
служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката
или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат
интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме,
че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на
обществената поръчка.
УТОЧНЕНИЕ: Липсата на основания за отстраняване по т. 11.1.1. и 11.1.2. се декларира в
ЕЕДОП, част III „Основания за изключване“ буква А „Основания свързани с наказателни
присъди“.
Липсата на основания за отстраняване по т. 11.1.3 се декларира в ЕЕДОП, част III
„Основания за изключване“ буква Б „Основания, свързани с плащането на данъци“.
Липсата на основание за отстраняване по т. 11.1.4 до 11.1.7 се декларира в ЕЕДОП, част III
„Основания за изключване“ буква В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на
интереси или професионално нарушение
11.2. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:
а/ участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
б/ участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
•
предварително обявените условия на поръчката;
•
правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение
№ 10 към чл. 115 ЗОП;
в/ участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта
не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП (когато е приложимо);
г/ участници, които са свързани лица.
УТОЧНЕНИЕ: Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може
да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
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компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни
и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира
неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.
Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника по
чл. 54, ал. 1 от ЗОП (представят се преди подписване на Договора), са:
а/ свидетелство за съдимост;
б/ удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по
седалището на Възложителя и на участника;
в/ удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“.
 При подаване на оферта участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.
54, ал. 1 от ЗОП, с попълване на съответната част от Единния европейски документ
за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато участникът (икономически оператор) се
представлява от повече от едно лице в ЕЕДОП в част I буква Б „Информация за
представителите на икономическия оператор“ се изписват всички лица по чл. 40 от
ППЗОП и всички те подписват ЕЕДОП.
 Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката и/или се позовава на капацитета на трети лица, изискванията по 54, ал.1
от ЗОП се прилагат за подизпълнителите и за третите лица. Подизпълнителите и/или
третите лица подават отделен ЕЕДОП.
Отстраняването на участниците се извършва съобразно изискванията на чл. 57 и чл. 107 от
Закона за обществените поръчки.
 Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58
от ЗОП.
УТОЧНЕНИЕ: Във връзка със законосъобразното провеждане на процедурата на
основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко
време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП.
12. Критерии за подбор
12.1. Изисквания относно годността (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност.
Възложителят не поставя изисквания за притежаване на правоспособност за
упражняване на професионална дейност от участниците.
12.2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на
участника
Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на
участника.
12.3. Изисквания за технически и професионални способности.
а) Участникът в процедурата следва да изпълни изисквания за качество, задължителни,
минимални и специфични изисквания съгласно действащи норми, стандарти и добри
практики, както следва:
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а) Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството по ISO
9001:2008 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката.
 Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, част ІV, буква Г: Стандарти за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление и се доказва с
представяне на заверено копие от съответния сертификат.
Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени
в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството.
ЧАСТ IV
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
13.
Указания за подготвяне на документите за участие (прилагат се за всяка обособена
позиция)
13.1. Указания за попълване и представяне на Единен европейски документ за обществени
поръчки /ЕЕДОП/- приложен образец
13.1.1. ЕЕДОП се попълва и подписва от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП в съответствие
с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за
всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител
и за всички трети лица, чиито капацитет ще бъдат ангажиран в изпълнението на поръчката.
ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни
относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът
е установен, са длъжни да предоставят информация;
13.1.2. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената
поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни
критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в
декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от
защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. В
случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите
за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да
представлява участника (икономическия оператор).
13.1.3. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва
капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор,
представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят
на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на
техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от
процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация
относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е
попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40,
ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно
раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии
за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване.
13.1.4. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва
един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от
подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са
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налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор)
попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият
оператор няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се
представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл.
40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана
съгласно раздел А и Б от част ІІ и попълват част ІІІ „Основания за изключване“.
13.2. Указание за подготвяне на офертата
13.2.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в
настоящата документация. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се
придържа точно към обявените от Възложителя условия.
13.2.2. Офертата и всички документи, свързани с обществената поръчка се изготвя на
български език. Офертата се представя в един екземпляр на хартиен носител (приложен
образец).
13.2.3. Всеки участник има право да представи само една оферта по една, няколко или
всички обособени позиции. Не се допуска представяне на варианти на офертата.
13.2.4. Офертата се подписва от законния представител на участника или от изрично
упълномощено лице (представя се оригинал или нотариално заверен препис на
пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа на законния представител на
участника).
13.2.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подава общо,
от името на представителите на лицата, участващи в обединението, като офертата трябва да
съдържа копие от документ (договор или друго), от който да е видно правното основание за
създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена
поръчка:
а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и подпечатват
документите в офертата, които се представят от името на обединението.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да
допълни или да оттегли офертата си.
13.2.6. Към офертата се прилагат:
а) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП – Приложение № 2) за
участника в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя – подава
само по отношение съответствието на участника с поставените от възложителя критерии за
подбор. Ако участникът е обединение документът се представя за всеки от участниците в
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител (в случай че участник
има подизпълнители) и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението
на поръчката. Стандартният образец на ЕЕДОП може да бъда намерен и
на http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc;
б) Техническо предложение (приложен образец)
в) Ценово предложение (приложен образец), съдържащо предложение на участника
относно цената за придобиване и предложенията по други показатели с парично изражение,
когато е приложимо. Ценовото предложение се поставя в отделна запечатана, непрозрачна
опаковка с надпис „Предлагани ценови параметри“. Посочена от участника цена в ценовото
предложение следва да включва всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
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г) други документи, доказващи изпълнението на поставените критерии за подбор и/или
съответствието с техническите характеристики на продуктите.
13.3. Срок на валидност на офертата – Срокът на валидност на офертата е 3 (три)
месеца.
13.4. Подаване на офертата
13.4.1. Офертата заедно със списък на представяните документи и всички приложени към
офертата документи се поставят в запечатана непрозрачна опаковка.
УТОЧНЕНИЕ: Когато участник подава документи за участие за повече от една обособена
позиция, в опаковката за всяка обособена позиция се поставят поотделно комплектувани
документите, посочени по-горе, с изключение на ЕЕДОП, който може да се постави в
общата опаковка на документите и се отнася за всички обособени позиции, за които
участника подава оферта.
13.4.2. Върху опаковката се изписва: наименованието на участника, адрес за
кореспонденция, лице за контакт, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
наименованието на обществената поръчка, а когато е приложимо и наименованието на
обособената позиция, за която се отнася офертата.
13.4.3. Офертата се подава на адреса на Възложителя в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ №
52А, деловодството.
13.4.4. Подаването на офертата се извършва от участника или от упълномощено от него
лице – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка на адреса на Възложителя.
УТОЧНЕНИЕ: Представените образци в документацията за участие и условията, описани в
тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представения
образец, възложителят може да отстрани участника от процедура, поради несъответствие
на офертата с изискванията на документацията за участие.
В случай, че участникът прецени, че в подадената от него оферта има конфиденциална
информация, във връзка с наличието на търговска тайна, която не иска да се разкрива от
Възложителя, той следва да посочи това обстоятелство в Техническото предложение.
13.5. Срок за получаване на оферти
13.5.1. Офертата трябва да бъде получена в деловодството на Възложителя до изтичане на
посочения в обявлението краен срок за получаване на оферти.
13.5.2. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или са
поставени в незапечатана опаковка, или в опаковка с нарушена цялост.
13.5.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за
участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи
лица, се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
13.5.4. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че
да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на
срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока,
определен от него.
13.5.5. В случай на удължаване на срока за получаване на оферти , участниците ще бъдат
уведомени за датата и часа на отваряне на офертите чрез публикуване на съобщение на
профила на купувача.
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ЧАСТ V
ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
14.
Дата и час на отваряне на офертите
14.1. Отварянето на офертите ще бъде извършено на дата и в часа, посочени в обявлението
за обществената поръчка
14.2. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците се уведомяват
чрез публикуване на съобщение в профила на купувача.
14.3. В профила на купувача се публикува и съобщението за датата, часа и мястото на
отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници.
14.4. Отварянето на офертите се извършва на публично заседание от комисия, назначена от
Възложителя.
14.2. Разглеждане на офертите
14.2.1. Разглеждането на офертите е свързано с установяване на съответствието на
участниците с поставените минимални изисквания от Възложителя (критерии за подбор) и
критериите за лично състояние (липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от
ЗОП) и се извършва от комисията на закрито заседание.
14.2.2. В случай, че комисията установи, липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, посочва същите в
протокол, който изпраща на участниците и публикува в профила на купувача в един и същи
ден.
14.2.3. Участник, по отношение на който е констатирано несъответствие или липса на
информация, разполага с възможността в срок до 5 (пет) работни дни да представи на
комисията документи, които съдържат променена или допълнителна информация.
Допълнителната информация може да обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти. Тази възможност имат и подизпълнителите и
третите лица, ако констатираното обстоятелство е по отношение на тях.
14.2.4. След изтичането на срока по предходната точка, комисията пристъпва към
разглеждане на допълнително представените документи.
14.2.5. Комисията пристъпва към разглеждане на техническите предложения на
участниците, чиито оферти са допуснати и проверява тяхното съответствие с
предварително обявените условия. Комисията не разглежда техническите предложения на
участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и
на критериите за подбор.
14.3. Оценяване на офертите
14.3.1. Офертите се оценяват въз основа на критерия за оценка, обявен в настоящата
документация и обявлението за обществената поръчка.
14.3.2. Комисията не разглежда ценовото предложение на участник, чиято оферта не
отговаря на изискванията на Възложителя.
УТОЧНЕНИЕ: Когато ценово предложение в офертата на участник е с повече от 20 на сто
по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници
Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване,
която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
Обосновката може да се отнася до:
а) икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги;
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б) избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия
за участника за предоставянето на продуктите или;
в) оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на услугите;
г) спазването на задълженията по чл. 115 ЗОП;
д) възможността участникът да получи държавна помощ.
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно
обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да
бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът
да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да
обосноват предложената цена или разходи.
Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с
повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в
останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени
в Образец № 10 към чл. 115 от ЗОП.
Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с
повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в
останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да
докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл.
107 от ДФЕС.
14.3.3. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от Възложителя условия.
14.3.4. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
- по-ниска предложена цена;
- по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно
тяхната тежест.
- по изгодно предложение по показатели извън горните, сравнени в низходящ ред съобразно
тяхната тежест.
14.3.5. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител ако
предлаганата най-ниска цена, в съответствие с критерия за оценка, се предлага в две или
повече оферти.
14.4. Действията на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите
се протоколират. Протоколът се предоставя на Възложителя за утвърждаване, след което в
един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.
15. Други указания
15.1. Комуникация между възложителя и участниците
15.1.1. Възложителят предоставя достъп до документацията за участие на интернет
адрес www.damtn.government.bg - раздел „Профил на купувача". На него ще бъдат
публикувани и разясненията на възложителя по документацията за участие.
15.1.2. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с
настоящата обществена поръчка са в писмен вид.
15.1.3. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по
един от следните начини:
 лично - срещу подпис или чрез завеждане във входящия регистъра в
деловодството на участника//възложителя;
 по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на
посочения от участника/възложителя / адрес;
 чрез куриерска служба;
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 по факс;
 по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис;
 чрез комбинация от тези средства.
15.1.4. Писмата и уведомленията се адресират до посоченото за тази цел лице за контакт.
15.1.5. При предоставяне на техническите спецификации на участниците в процедурите и
при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя
част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците
нямат право да разкриват тази информация.
15.1.6. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят
няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като
конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на
следните случаи:
а) при изпълнение на задължението от Възложителя да публикува на профила на купувача
информация за сключения договор;
б) когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си
задължение да му осигури достъп до или предостави копие от протокола. В този случай
Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в
протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява,
ограничава или нарушава конкуренцията.
15.2. Разяснения
15.2.1. Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията
за участие.
15.2.2. Исканията за разяснения могат да бъдат правени до 7 (седем) дни преди изтичането
на срока за получаване на оферти.
15.2.3. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване
на искането.
15.2.4. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока.
15.3. Обжалване
15.3.1. В съответствие с чл. 196 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на обжалване
подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществената
поръчка в срока по чл. 197 от ЗОП
15.4. Изчисляване на срокове
Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:
 когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения
период;
 когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на
който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на
първия работен ден, следващ почивния.
Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това
е изрично указано при посочването на съответния срок.
ЧАСТ VI
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
16. Определяне на изпълнител
16.1. За изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция се
определя участникът класиран на първо място.
17

16.2. Възложителят определя с решение изпълнителя по обществената поръчка за
съответната обособена позиция.
17. Договор за възлагане на изпълнението по обществената поръчка
17.1. С избраният изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката по
съответната обособена позиция в едномесечен срок след влизането в сила на решението за
определяне на изпълнител, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
17.2. Договорът ще бъде изготвен съгласно приложеният образец. Договорът за обществена
поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа
на които е определен за изпълнител.
17.3. Преди подписването на договора, изпълнителят следва:
а/ да представи документ за регистрация в съответствие с изискването на чл. 10, ал. 2 от
ЗОП;
б/ да е изпълнил задължението си по чл. 67, ал. 6 ЗОП и е представил актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Основания за отстраняване от
процедурата са регламентирани в чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
в/ да представи определената гаранция за изпълнение на договора.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
17.4. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
Откаже да сключи договор;
Не изпълни някое от условията по-горе от настоящия раздел, или
Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
17.5. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато
избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването
му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.
17.6. Офертата на участника става неразделна част от договора.
17.7. Договорът за обществена поръчка може да бъде изменян по изключение, при
наличието на условията и по реда на чл. 116 ЗОП.
19. Прекратяване на процедурата по обществената поръчка
19.1. Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката при условията на чл. 110
от ЗОП.
ЧАСТ VІІ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Технически спецификации за всяка обособена позиция
Оферта – Приложение № 1
Техническо предложение – Приложение 1а
Ценово предложение – Приложение 1б
ЕЕДОП – Приложение № 2
Проект на Договор
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА РЕАГЕНТИ , КОНСУМАТИВИ, СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЗА МОТОРНИ,
ХРОМАТОГРАФСКИ, СПЕКТРАЛНИ И ФИЗИКО-ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ НА ГОРИВА
ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, ГЛАВНА
ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА”

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ
Продуктите доставяни за нуждите на лабораторията, акредитирана за изпитване на горива,
смазочни материали и присадки трябва да отговарят на техническите изисквания към тях,
посочени в съответните европейски или национални стандарти.
Доставeните реагенти и консумативи, трябва да бъдат в срок на годност - минимум 1 година
от датата на доставка и да са придружени с всички необходими документи, гарантиращи
тяхното качество като: сертификати, свидетелства за анализ или други документи за
качество.
Към офертата трябва да се приложат съответните сертификати или документи, доказващи
техническите характеристики.
Техническите характеристики дадени в обособени позиции от № 1 до № 10 са минимални и
се основават на предвижданото приложение на продукта – изпитване на течни горива от
минерален и биологичен произход и техните смеси. Допускат се отклонения от посочените
стойности на параметрите, когато те надвишават минималните изисквания и позволяват
безпроблемно прилагане на цитираните стандартизирани методи за изпитване.
Изпълнителят да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството
по EN ISO 9001 или еквивалентен.
Технически характеристики на предлаганите продукти трябва да бъдат еквивалентни на
посочените в спецификацията. Когато еквивалентността на предложен продукт трябва да
се оценява допълнително от техническа гледна точка, към офертата трябва да се приложат
съответните документи, доказващи тази еквивалентност или да се предостави
необходимото количество от него за извършване на изпитване в лабораторията на ГД
ККТГ по посочения стандарт в обособената позиция за продукта.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
РЕАГЕНТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКТАНОВО И ЦЕТАНОВО ЧИСЛО
№
по
ред
1

Наименование
Толуен (метилбензен )

Технически характеристики

Количество

с чистота не по-малко от 99,5% (V/V) определена
чрез хроматографски анализ,киселинно число не

40 литра
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2

Гориво Т

3

Гориво U

4

Гориво за проверка с
високо цетаново число

Прогнозна стойност

повече от 5 mg/kg и съдържание на вода не
повече от 200 mg/kg.
за определяне на октаново число по
изследователски метод
Опаковка в зависимост от номенклатурата на
производителя.
Гориво за дизелови двигатели с високо цетаново
число , калибрирано с двигател от ASTM Diesel
National Exchange Groupe.Цетановото число на
“гориво Т “ обикновено е в интервала от 73 до 75.
За определяне на цетаново число . Горивото да е
съпроводено със сертификат, който да съдържа
стойноста за цетаново число и таблица за
смесване с “ гориво U “ .
Опаковка в зависимост от номенклатурата на
производителя.
Гориво за дизелови двигатели с ниско цетаново
число , калибрирано с двигател от ASTM Diesel
National Exchange Groupe.Цетановото число на
“гориво U “ обикновено е в интервала от 20 до 22.
За определяне на цетаново число.
Горивото да е съпроводено със сертификат, който
да съдържа стойноста за цетаново число и
таблица за смесване с “ гориво Т “ .
Опаковка в зависимост от номенклатурата на
производителя.
Дизелово гориво,от среднодестилатен
тип,калибрирано с двигател от ASTM Diesel
National Exchange Groupe.Горивото за проверка с
високо цетаново число ,обикновено е в интервала
от 50 до 55 цетаново число. За определяне на
цетаново число.
Горивото да е съпроводено със сертификат, който
да съдържа средната стойност за цетаново число
на данните от калибриране и стандартното
отклонение от данните за калибриране.
Опаковка в зависимост от номенклатурата на
производителя.

240 литра

240 литра

200 литра

99 600 лева
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
РЕАГЕНТИ ЗА ХРОМАТОГРАФСКИ И СПЕКТРАЛНИ АНАЛИЗИ НА ГОРИВА
№ по
ред

Наименование

Технически характеристики

1.

О-ксилен

Чист за хроматографски анализ ≥99.8%
(GC). Подходящ за елементен анализ за
ICP.

2.

n-хептан

Чист за хроматографски анализ ≥99.0%
(GC).

3.

Lead (II)chloride
(PbCl2)

Чист за анализ ≥99.0 % (за FAAS).

4.

Ацетон

Чист за хроматографски анализ
≥99.0%(GC).

5.

1,2,4- Butanetriol
разтвор в пиридин,
Internal Standard

Чист за хроматографски анализ (GC).

6.

1-бутанол (NBA)

Чист за хроматографски анализ ≥99.0%
(GC).

7.

1-Glyceryl
monononadecanoate
(Mono C19)

Чист за хроматографски анализ (GC).

8.

1,3- Glyceryl
dinonadecanoate (Di
C38)

Чист за хроматографски анализ (GC).

9.

1-пропанол (NPA)

Чист за хроматографски анализ ≥99.0%
(GC).

10.

2-пентанол (SAA)

Чист за хроматографски анализ ≥ 99.0%
(GC).

Количество
1бр.х1ℓ или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)
20бр.х2,5ℓ или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)
1бр.х250g или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)
1бр.х1ℓ или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)
1бр.х5 ml или опаковки
осигуряващи
еквивалентно
количество)
1бр.х1ℓ или опаковки
осигуряващи
еквивалентно
количество)
1бр.х250 mg или
опаковки
осигуряващи
еквивалентно
количество)
1бр.х50 mg или опаковки
осигуряващи
еквивалентно
количество)
1 бр.х1ℓ или опаковки
осигуряващи
еквивалентно
количество)
1 бр.х100 mℓ или
опаковки
осигуряващи
еквивалентно
количество)
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11.

Третичен амил-метил
етер (ТАМЕ)

Чист за хроматографски анализ ≥ 99,0% .

2 бр.х1000 mg или
опаковки
осигуряващи
еквивалентно
количество)

12.

Стандартен разтвор за Определяне съдържанието на манган в
манган в базово или
бензин чрез FААС; Мn=1000 mg/kg.
минерално масло

13.

Калибриращи
разтвори за фосфор в
ксилен

Калибриращи разтвори за фосфор в
ксилен,
с концентрации: 0.0 mg/l(Blank); 0.5; 1.0;
2.0; 4.0 mg/l (method ICP OES).

14.

2,2,4-триметилпентан
(Изооктан)

Чист за хроматографски анализ ≥99.0%
(GC).

1 бр.х2,5ℓ (или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)

15.

DIPE(Диизопропилов
етер)

Чист за хроматографски анализ ≥99.0%
(GC).

1 бр.х1ℓ (или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)

16.

Флуорен

Чист за хроматографски анализ ≥98.0%
(HPLC).

1 бр.х100g или
(опаковки, осигуряващи
еквивалентно
количество)

17.

Пиридин

Чист за хроматографски анализ ≥99.0%
(GC).

1 бр.х1ℓ или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)

18.

Волфрамов оксид(VI)

Чист за анализ, пълнител за горивна
камера на анлизатор за сяра, (UVфлуресценция).

2 бр.х60g или (опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)

2бр.х50ml
(или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)
4 броя
(по1 брой от 100 ml за
всяка концентрация)
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19.

Керосин с интервал
на кипене 150-250 ˚С

Определяне съдържанието на манган в
бензин чрез FAAS(пламъчна атомноабсорбционна спектрометрия) и
определяне съдържанието на манган в
дизелово гориво (ICP).

3 бр.х3.78 L или
(опаковки, осигуряващи
еквивалентно
количество)

20.

Вътрешен стандарт

Internal standard solutions(cobalt, scadium,
yttrium) (Вътрешен стандарт от (кобалт,
или скандии, или утриум) в матрица
масло, с концентрация

2х100ml или (опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)

1000 mg/kg.

9 000 лева

Прогнозна стойност

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 3
РЕАГЕНТИ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ НА ГОРИВА
№по
ред
1

Наименование
Етанол

Технически характеристики
Технически, с чистота 96,0%.

2

Метанол

Чист за анализ, сух.

3

n-пентан

С чистота най-малко 99,0 %.

4

n-хептан

С чистота ≥99.9%.

Количество
20 броя опаковки от 1ℓ
(или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)
2 броя опаковки от 1ℓ
(или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)
6 броя
опаковки от 1ℓ (или
опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)
2 брой
опаковка от 2,5ℓ (или
опаковки,
осигуряващи
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еквивалентно
количество)
2 брой
опаковка от 2,5ℓ (или
опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)
1 брой
опаковка от 2,5ℓ (или
опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)

5

Ксилен

С чистота ≥99.0%,

6

Ледена оцетна
киселина

С чистота ≥ 99,8% .

7

Циклохексан

С чистота ≥ 99,5 %.

8

Калиев йодид

За анализ.

9

Реагент на Вийс

За анализ.

10

0,1 mol натриев
тиосулфат

Фиксанал.

1брой
ампули от 100 mℓ (или
опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)

11

2-propanol

Чист за анализ с min 99.0% чистота.

12

Азотна киселина

Азотна киселина .

1 брой опаковка от 2,5
ℓ(или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)
1 брой
опаковка от 1 ℓ (или
опаковки,

4 броя
опаковки от 2,5ℓ (или
опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)
1 брой
опаковка от 250g
(или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)
1 брой
опаковка от 1ℓ (или
опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)
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осигуряващи
еквивалентно
количество)
2 броя опаковки от 250
G или в зависимост от
номенклатурата на
производителя.
5 броя
опаковки от 0,5ℓ
(или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)
3бр. опаковка от 1,0
ℓ(или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)

13

Силикагел (SILICA
GEL)

Чист за анализ, Grace Division, Grade
923,MESH SIZE 100-200.

14

реагент на Карл
Фишер
(HidranalCoulomat AD)

Реагент за титратор (без диафрагма).

15

Дейонизирана водa

Дейонизирана вода.

16

Дестилирана вода

Дестилирана вода.

1бр. опаковка от 1,0
ℓ(или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)

17

Деминерализирана
вода

Деминерализирана вода.

3бр. опаковка от 1,0
ℓ(или опаковки,
осигуряващи
еквивалентно
количество)
3400 лева

Прогнозна стойност*

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 4
КОНСУМАТИВИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЗА ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ НА ГОРИВА
№ по
ред

1.

Наименование

Автоматична пипета

Технически характеристики

Автоматична пипета с обем от 20 до 200
ul,

Количество

1 бр

25

2.

1 опаковка от

Шишенца (vials)

За автоинжектор Al 3000 за апарат Trace
GC Ultra на Thermoelectron с обем на
шишенцата 2 mℓ, Screw Top.

3.

Капачки за шишенца
(vials)

За автоинжектор Al 3000 за апарат Trace
GC Ultra на Thermoelectron с обем на
шишенцата 2 mℓ, Screw Top Cap W/ Septa

4.

Комплект –капачки,
отварящи се със септи
и шишенцата 10 ml

За газова хроматография , KIT 5 VIALS X
AS 800; kat.№ 190.046.47, Комплектът да
включва минимум :5бр. капачки + 5бр.
септи и 5 бр. шишенца от 10 ml.

5.

Спринцовка от 10 ul

За газова хроматография за аутосаплер
Tri Plus, 10ul SYR FN 50 mm T, Gauge 25,
Cone Tip, P/N 36500525.

2 бр.

6.

Спринцовка от 100ul

За определяне на сяра (UV анализатор за
сяра –VARIO TRACE S), 100ul SIR HØ6.5
FN 0.64(G23) c 80, kat.№2620712, ILS
GmbH.

1 бр.

7.

Торч – радиален

Torch-Radial, за ICP ICAP 6300,

100 бр.(или
опаковки
осигуряващи
еквивалентно
количество)
3 опаковки от
100 бр.(или
опаковки
осигуряващи
еквивалентно
количество)
2 опаковки от
5 бр.(или
опаковки
осигуряващи
еквивалентно
количество)

2 броя

кат.№ 8423 120 51741
8.

Епруветки

С обем 4 mℓ, външен диаметър 12 mm и
височина приблизително 72 mm.
Епруветките трябва да издържат при
температура от 500 ˚С
За апарат за определяне на коксов
остатък : микрометод, ALCOR MCRT
160;
Дестилационни колби“Herzog“, от 125ml,
кат.№ 510-005

2 опаковки по
144 броя
епруветки

9.

Дестилационни колби

10.

Кварцови блюда

Кварцови блюда, 150 ml

5 бр.

11.

Кварцови блюда

Кварцови блюда от 100 ml

5 бр.

10 бр.
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12.

Шишета от 50 ml

Стъклени шишета от 50 ml, с капачки от
висока полиетиленова плътност (HDPE)

5 бр.

13.

Шишета от 500 ml

Стъклени шишета от 500 ml, с капачки от
висока полиетиленова плътност (HDPE)

5 бр.

14.

Мерителни колби

Мерителни колби от 500 ml, с висока
гърловина с тапа.

2 бр.

15.

Термометър

1 бр.

16.

Термометър

17.

Термометър за
дестилация

18.

Термометър за
вискозитетна вана

Термометър“Cleveland“,обхват на скала:
от минус 6 °С до 400°С, IP 28C/ASTM
11C.
Термометър“Pensky Martens“, нисък
обхват на скала: от минус 5 °С до 110°С,
IP 15C/ASTM 9C.
Термометър за дестилация,
високотемпературен обхват: от минус 2
до 400°С,ASTM 8C/IP 6C.
Термометър за вискозитетна вана, ASTM
120 C/IP 92C.

19.

Пипети за еднократна
употреба(пастьорки)

Еднократни пипети (пастьорки) от 2ml.

1 бр.
1бр.
1 бр.
1 опаковка.х 500
бр.
(или опаковки
осигуряващи
еквивалентно
количество)
7000 лева

Прогнозна стойност*

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 5
КОНСУМАТИВИ ЗА ТЕЧНА ХРОМАГОГРАФИЯ ПРИ АНАЛИЗ НА ГОРИВА
№ по
ред

Наименование

Технически характеристики

1

Уплътнения за бутала
на помпа за течна
хроматография

Уплътнения за бутала на помпа за течна
хроматография-Plunger
seal“SHIMADZU”, кат. № 228-35146

2

Колона за течна
хроматография

Полярна колона, HPLC за течен
хроматограф “SHIMADZU LC20AD”,Column LC-NH 2 -NP L*ID 25cm x
4.6mm,5µl, кат. №59132.

Количество

2 бр.
1 бр.
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2 000 лева

Прогнозна стойност*
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ №6

КОНСУМАТИВИ ЗА АПАРАТИ ЗА СЯРА И ДЕСТИЛАЦИЯ
СТАЦИОНАРНА ЛАБОРАТОРИЯ
№ по

Наименование

ред

Технически характеристики

Количество

1опаковка.х1500
бр. и 2 опаковки х
200 бр.
(или опаковки
осигуряващи
еквивалентно
количество)
6 бр.

1.

Кювети за проби

Кювети за проби, съгл, Accu Cell by XOS,
S/N 490002-01 (Mylar Film).

2.

Дестилационни колби

Дестилационни колби, 125ml,от матово
стъкло с разграфено ниво за поставяне на
Pt 100, кат.№Е2а, към апарат за
дестилация “ESTANITE”

3.

Цилиндър за
дестилация

Специален приемен цилиндър ,100ml,
завършващ с основа от неръждаема
стомана, кат.№ Е72, към апарат за
дестилация “ESTANITE”

1 бр.

19 000 лева

Прогнозна стойност*

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7
№
по
ред

РЕАГЕНТИ ЗА АНАЛИЗ НА ГОРИВА В ПОДВИЖНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ
Наименование

1

Бяло минерално масло

2

Етанол

3

Петролев етер

4

н-хексан

Технически характеристики

С максимално съдържание на сяра
0,2 mg/kg;
Технически
Технически

Количество

2 броя x 1 L
10 броя x 1 L
11 брoя x 1 L
9 броя x 1 L
28

Технически, с чистота 96%
5

Екстракционен бензин

Технически чист

7 броя x 1 L

6

н-хептан

Технически чист

2 броя x
2,5 L

7

Ацетон

Технически чист

2 броя x 1 L

8

Метанол

9

Толуен

Технически чист
Технически чист

Прогнозна стойност*

1 брой x 1 L
1 брой x 1 L
1050 лева

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8
КОНСУМАТИВИ ЗА АПАРАТИТЕ В ПОДВИЖНА ЛАБОРАТОРИЯ-ПЛЕВЕН
№
по
Наименование
Технически характеристики
Количество
ред
1 опаковка от 100
бр. (или опаковки
Кювети и капачки за
За апарат TWIN-X.
1
осигуряващи
РФА
еквивалентно
количество)
Филтърна хартия
Филтърна хартия безвлакнеста
1 кг
2
безвлакнеста
Пипети за
Еднократни пипети (пастьорки) от
1 опаковка.х 500
еднократна
2ml.
бр.
употреба(пастьорки)
(или опаковки
осигуряващи
3
еквивалентно
количество)
Прогнозна стойност*

650 лева
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9
КОНСУМАТИВИ ЗА АПАРАТИ В ПОДВИЖНА ЛАБОРАТОРИЯ - БУРГАС
№
по
Наименование
Технически характеристики
Количество
ред
С дебелина 3,5 μ за
Фолио Poly - S
рентгенофлуоресцентен анализатор TWIN
2 броя
1
X на Oxford instruments
За апарат IROX 2000 на Grabner inst.
1 опаковка
Смукателен филтър
2
Австрия, кат. № ССА 100-600-00
от 5 бр.
3

Смукателен филтър

За апарат IROX Diesel на Grabner inst.
Австрия, кат. №ССА 100-602-00

1 опаковка
от 5 бр.

Прогнозна стойност*

№
по
ред

2000 лева

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10
КОНСУМАТИВИ ЗА АПАРАТ ЗА МИКРОДЕСТИЛАЦИЯ
Наименование

Технически характеристики
За апарат PMD110, ISL, кат. №
М004242

1

Колба за
микродестилация

2

Стъклени шишенца с
С обем 200 ml,от тъмно стъкло
винтови капачки

3

Пипети за
еднократна употреба
(пастьорки)

Прогнозна стойност*

Еднократни пипети (пастьорки) от
2ml.

Количество
2 броя

30 броя
1 опаковка.х 500 бр.
(или опаковки
осигуряващи
еквивалентно
количество)
1 300 лева
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