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Предварително обявление за обществена поръчка (ЕС) 
 

 

 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
 
1.1) Наименование и адрес на възложителя  

 Официално наименование:  
 Министерство на финансите  

 Адрес:  
 ул."Г.С. Раковски" 102 

 Град:  
 София  

 Пощенски код: 
 1040  

 Държава:  

 България  

 Лице/а за контакт:  
 Г-н Любомир Тушанов, Г-жа Гергана 

Беремска  

 За контакти:  

 Централно звено за финансиране и 

договаряне  

 Телефон:  
 02 98592777  

 Електронна поща:  

 cfcu@minfin.bg  

 Факс:  

 02 98592773  

 Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
 Адрес на възложителя (URL):  

 www.minfin.bg 

 Адрес на профила на купувача (URL):  

 http://www.minfin.bg/bg/page/209   
 

Допълнителна информация може да бъде получена на 

виж Приложение А.I  

 

1.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и  
Министерство или друг държавен орган, 

включително техни регионални или 

местни подразделения  

Икономическа и финансова дейност 

 

Възложителят ще възлага обществена поръчка/и от името на друг/и 
възложител/и  

НЕ   

 

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

РАЗДЕЛ II - Доставка на лабораторно оборудване за Изпълнителната 
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) 

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя 

Доставка на лабораторно оборудване за Изпълнителната агенция по 

рибарство и аквакултури (ИАРА)   

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или 
услугата  
(Изберете само един обект – доставки или услуги, който съответства на 

конкретния предмет на вашата поръчка)  

Доставки  

Място на доставката или на изпълнение на услугата: България 

 

Код NUTS: BG 
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II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на 
доставките или услугите (за всяка от категориите услуги) 

Доставка на: • Многофункционална фотодокументационна система; • 

Автоматизирана система за количествен PCR анализ в реално време; • 

Автоматичен анализатор на ДНК фрагменти и секвенции (за флуоресцентно 

белязани ДНК); • Други.  

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (в цифри)       валута 

__________ 

 

или от __________   до __________   валута __________ 

 

Обособени позиции (за информация относно обособените позиции 
използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените 

позиции): НЕ   

II.4) Номенклатура 

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)  
 

 

 Основен 
код 

Допълнителен код (когато е 
приложимо) 

Основен 
предмет на 
поръчка 

29000000  
 

   

II.7) ПоГѓѓ°ъчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки 
(GPA) на Световната търговска организация 

НЕ    
 

 

 

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
III.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката 

III.2) Условия за участие 
 

III.2.1) Запазени поръчки (когато е приложимо) 

НЕ  

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от 
фондове на ЕС* 

ДА  

Ако да, посочете проекта и/или програмата 

Национална Програма ФАР 2005 BG2005/017-353.03.03 Доставка на 

лабораторно оборудване за Изпълнителната агенция по рибарство и 

аквакултури (ИАРА).   

VI.2) Допълнителна информация (когато е приложимо) 

Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата   
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VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление 

03.12.2007 г.    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 
 
I) Адреси и лица, от които може да се получи допълнителна информация  

 Официално наименование:  
 Министерство на финансите, Дирекция "Централно звено за финансиране и 

договаряне"  

 Адрес:  
 ул. "Г. С. Раковски" 102 

 Град:  
 София  

 Пощенски код: 
 1040  

 Държава:  

 България  

 Лице/а за контакт:  
 Мануела Денева  

 За контакти:  

 Дирекция ЦЗФД  

 Телефон:  
 02 98592777; 02 98592771  

 Електронна поща:  

 cfcu@minfin.bg; m.deneva@minfin.bg 

 Факс:  

 02 98592773  

 Интернет адрес/и (когато е приложимо):  

 http://www.minfin.bg   
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИИЦИИ 

    

 


