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BG-София:
РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-01 от 30.10.2012 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Институт по физиология на растенията и генетика при Българска академия на науките,
ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 21, За: Марио Димитров - Експерт стопански дейности
и Живка Стойнова - Организатор стопански дейности, Република България 1113, София,
Тел.: 02 8700478, E-mail: matrio1812@abv.bg , Факс: 02 8739952
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bio21.bas.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bio21.bas.bg
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Друг: Научна дейност
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура
IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 16, ал. 8 от ЗОП
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен
диалог/на конкурса за проект
Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна
въоръжена физическа охрана за период от 12 месеца на Институт по физиология на

растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с.
Рупите, обл. Благоевград.
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие
за насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ
V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
чл. 16, ал. 8 от ЗОП във връзка с изтичането на договора от 2012 г. за осигуряването на
тези услуги.
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02310-2011-0001
VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) 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.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 120 и следващите от Глава единадесета
"Обжалване" от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Сроковете за подаване на жалби
са посочени по-долу. 1. На обжалване по реда на Глава единадесета от Закона за
обществените поръчки подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за
възлагане на обществената поръчка; 2. На обжалване по реда на Глава единадесета от
ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства
достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно
обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т. 1; 3. Жалба може
да се подава в 10-дневен срок от: 3.1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП срещу настоящото решение за откриване на процедурата и/или публикувано решение за
промяна; 3.2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на
процедурата; 3.3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на
обществените поръчки. 4. Срокът за обжалване на решението по т. 3.1 тече от
получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 4.1.
жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 4.2. документацията
не е публикувана едновременно с обявлението; 4.3. документацията е получена след
срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. 5. Жалбата по т. 2 се подава в 10-дневен срок от
уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на
която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
31.10.2012 г.

Възложител
Трите имена: проф. д-р Снежанка Цветанова Дончева
Длъжност: Директор на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН

