
 

        

 

 

 

       РЕШЕНИЕ

София 04.06.2020 г.

  

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (30П), във 

връзка с чл. 181, ал. 6 от ЗОП и отразени резултати в протокол  на комисия,  назначена 

със Заповед № РД 05-47 от 15.05.2020 г. на Директора на Институт по почвознание, 

агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” за провеждане на 

процедура - публично състезание с  предмет: „Доставка на оборудване за анализ на 

химични елементи в почви,води и растителна продукция” в 2 (две) обособени позиции 

Обособена позиция 1 – „Доставка на оптико-емисионен спектрометър с индуктивно 

свързана плазма, ICP-OES; и Обособена позиция 2 – „Доставка на микровълнова 

система за минерализация” открита с Решение № 1203-9/23.03.2020 г. на Директора на 

ИПАЗР „Н. Пушкаров”, публ. в АОП с рег. № 967412 и на интернет страницата на  

Института:  http://www.soil-poushkarov.org/profil-na-kupuvacha  

 

ОБЯВЯВАМ: 

I. КЛАСИРАНИТЕ  участници по обявената обществена поръчка – публично 

състезание с предмет: „Доставка на оборудване за анализ на химични елементи в 

почви,води и растителна продукция” в 2 (две) обособени позиции: 

Обособена позиция 1 – „Доставка на оптико-емисионен спектрометър с индуктивно 

свързана плазма, ICP-OES”  

        I-во място:  - „TEAM” ООД 

 

Обособена позиция 2 – „Доставка на микровълнова система за минерализация”: 

I-во място: - „АСМ2” ЕООД                                                                                                         

II-ро място „СПЕКТРОТЕХ” ЕООД 

 

II. ОТСТРАНЕНИ участници– няма.  

       На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, 

настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок от получаването му.  

       Настоящото решение, протоколите от работата на комисията да се публикуват в 

профила на купувача към електронната преписка на поръчката.  

      Настоящото решение да се изпрати в един и същи ден и при условията и в срока по 

чл.43, ал. 1 от ЗОП до участниците в процедурата и да се публикува в профила на 

купувача, на страницата на Възложителя.  

  

                                                                               ДИРЕКТОР...............п......................... 

        /проф. дн Ирена Атанасова/ 
*Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 
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