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ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ормация на основание
чл.36а, ал.з от зоп

УТВЪРЖДАВАМ: ..... . ... . ~ ······ '/ ··· ·
Проф. дхн Свет лапа Симова,
Директор на ИОХЦФ-БАН

ДОКЛАД

от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-281/21.11.2019г . на
заместник директора на Институт по органична химия с Център по фитохимия към
Българска академия на науките (ИОХЦФ -БАН), упълномощено лице по чл.

7,

ал.

1 от

ЗОП съгласно заповед № 154/25 . 06.2019г . за разглеждане, оценка и класиране по реда
на чл.

54-60

от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) на

получената оферта в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на ко~пютърна техника за нуждите на Институт по
органична химия с Център по фитохимия за изпълнение на проект №

BG05M20POO 1-

за създаване на „Национален център по мехатроника и чисти технологии"

1.001-0008

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"
НОИР) в

3

(три) обособени позиции: Позиция

автономни сървърни нодове

Доставка

на

изчислителна

сървъри/работни станции
връзка с

- 1 брой GPU

изпълнението

система

- 3
на

1:

Доставка на изчислитенна система от

базиран сървър/работна станция; Позиция

от

автономни

броя и Позиция

проект №

(ОП

2014-2020

3:

сървърни

нодове

-

2:

CPU

Доставка на работна станция, във

BG05M20P001-l.001-0008

за

създаване

на

„Национален център по мехатроника и чисти технологии"по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж"

2014-2020

(ОП НОИР), открита с

Решение № ОП-Р-10 от 14.10.2019г. на Директора на ИОХЦФ
регистъра на обществените поръчки на АОП под №

00819-2019-0011

Настоящият доклад се изготвя на основание чл.
изискванията на чл.

60,

ал.

1и

ал.

БАН, публикувана в

-

103,

ал

3

от ЗОП, съобразно

3 от ППЗОП.

------------------------------------------------------ и1 ww. eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект

BG05M20P001-1.001-0008 „ Национален

център по мехатроника и чисти технологии ",

финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен расте.ж "

2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европе йския фонд за регионш1Но развитие.

1 от 3

**** **
* *•* *

*

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

111

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РА?

_..

•

•

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ЗАЕДНО СЪЗДДВАМЕ

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Състав на комисията

1.

Председател:

доц. д-р Милена Спасова

1.

и членове:

2.

доц. д-р Снежанка Бакалова;

3.

доц. д-р Мирослав Рангелов;

4.

проф. д-р Маргарита Попова;

5.

Анелия Мутафова - юрист.

11.

Участник в процедурата

„Риск

1.

електроник"

позиция

ООД

подава

оферта

по

обособена

2.

По обособена позиция

2.

участникът

-

1и

обособена позиция

3 няма постъпили

оферти.

Класиране на участника и предложение за сключване на договор с

111.

класирания на първо място участник и прекратяване на процедурата

Комисията извърши следното класиране на участника по обособена позиция

1-во място: „Риск електроник" ООД с комплексна оценка от
Комисията предлага на директора на ИОХЦФ
класирания

-

48

2:

т.

БАН да сключи договор с

на първо място участник по обособена позиция

2,

а именно „Риск

електроник" ООД.
По обособена позиция

1

и обособена позиция

комисията предлага на директора на ИОХЦФ
на основание чл.

11 О,

ал.

-

3

няма получени

оферти и

БАН да прекрати процедурата по тях

1, т. 1 от ЗОП.

Настоящият доклад се подписва от всички членове на комисията и следва да се
представи

на

включително:

възложителя,

представената

съобщението по чл .

57,

ал.

заедно

оферта

с

цялата

от

документация

участника

3 от ППЗОП за дата,

„Риск

по

процедурата,

електроник"

ООД,

часа и мястото на отваряне на ценовите

предложения и протокола от дейността на комисията, заедно с оценителната таблица.
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Заличена информация на основание чл.36а, ал . З от ЗОП
доц. д-р Милена Спасова

Заличена информация на основание чл.36а, ал.З от ЗОП

_1

···о ·········· · · ·- ~

доц. д-р Снежанка Бакалова

-

Заличена информация на основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП
доц. д-р Мирослав Рангелов

Заличена информация на основание чл. Зба, ал.

3 от ЗОП

v

п о

. д- Ма га ита Попова
Заличена информация на основание--~

чл.36а, ал.З от ЗОП

1

Анели,l'Мутафова
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