
ПРОТОКОЛ 

На 09.04.2020 г. в 11 :00 часа в сградата на Института по органична химия с Център 
по фитохимия - БАН, София, ул. Георги Бончев, бл. 9 се събра комисия, назначена ·със 
заповед № РД-09-80/09.04.2020 г. проф. дхн Светлана Симова- Директор на Института по 
органична химия с Център по фитохимия към Българската Академия на Науките, в състав: 

Председател: 

... проф. Антоанета Трендафилова 

Членове: 

1. проф. д-р Ваня Куртева 
2. юрист Силвия Цекова 

Комисията следва да отвори, разгледа и оцени по реда на тяхното постъпване 

подадените оферти във връзка с обявена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 
от ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА УРЕДИ ЗА ДЕСТИЛАЦИЯ, НАГРЯВАНЕ, 

ПОДАВАНЕ НА КОМПРЕСИРАН ВЪЗДУХ, ИЗМЕРВАНЕ НА рН И ИЗМЕРВАНЕ В 

БЛИЗКАТА ИЧ ОБЛАСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С 

ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ КЪМ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ". 

Комисията констатира, че обявата по чл. 187 от ЗОП е публикувана на 20.03.2020 г. в 
профила на купувача на интернет страницата на възложителя, като в същия ден, на 

Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана кратка информация за поръчката. 

В първоначалния срок са постъпили по-малко от три оферти, поради което е удължен 

срока за събиране на оферти до 08.04.2020 г. 
В обявения час за отваряне на офертите не се явяват представители на участниците. 

В определения срок са постъпили оферти от следните участници: 

1. Вх. № 329 от 31.03 .2020 г. - „Валерус-Валери Русинов" - поз. 1, 2 и 4 
2. Вх. № 355 от 08.04.2020 г. - „МедикалПарк" ЕООД- поз. 3 
3. Вх. № 361 от 08.04.2020 г. - „Аутотех Груп" ООД- поз. 3 

По позиции 5 и 6 няма постъпили оферти 
На основание чл. 97, ал. 2 във връзка с чл. 51, ал. 8 и сл. от ППЗОП, след получаване 

на списъка с постъпилите оферти, членовете на комисията подписаха декларация по чл. 

103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8, ал . 9, ал. 13, чл. 52, ал. 2 и чл. 97, ал. 2 от 
ппзоп. 

Комисията констатира, че не са налице пречки за отваряне на постъпилите 

предложения. Комисията констатира, че офертите са постьпи,ли в срок, в запечатани 

непрозрачни пликове, оформени съгласно изискванията на обявата по чл. 187 от ЗОП. 
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете. В съответствие с изискванията на 

чл. 97, ал. 3 пр. първо на ППЗОП, комисията обяви ценовите предложения на участниците, 
както следва: ,;v ' 



ЕТ „Валерус-Валери Русинов" - Поз. 1 - 1690.00 лева без ДДС 
Поз. 2 -1980.00 лева без ДДС 
Поз. 4 -550.00 лева без ДДС 

„МедикалПарк" ЕООД - Поз. 3- 700.00 лева без ДДС 
„Аутотех Груп" ООД - Поз. 3 -2721.00 лева без ДДС 

Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на представените 

докумен.ти, удостоверяващи изпълнението на изискванията на участниците, както и 

съответствието на IJаправените предложения с конкретните изисквания на възложителя. 

При проверката комисията направи следните констатации: 

1. Участникът „Валерус-Валери Русинов" е представил оферта по поз. 1, 2 и 4, 
която съдържа необходимите документи, съгласно изискванията на възложителя, заложени 

„ в обявата по чл. 187 от ЗОП и документацията. 
Представената оферта съдържа техническо и ценово предложение по трите позиции, 

както следва: 

Поз. 1: Доставка на настолен дестилатор без вграден резервоар, окомплектован със 
система и филтри за предварително пречистване на водата - с предложена цена 1690.00 лв. 
без ДДС, гаранционният срок -24 месеца, предложените технически характеристики 
отговарят на изискванията на възложителя 

Поз. 2 - Доставка на стенен дестилатор - с предложена цена 1980.00 лв. без ДДС, 
гаранционният срок -24 месеца, предложените технически характеристики отговарят на 
изискванията на възложителя 

Поз. 4 - Доставка на рН метър - с предложена цена 550.00 лв. без ДДС, 
гаранционният срок -12 месеца, предложените технически характеристики отговарят на 
изискванията на възложителя 

Комисията констатира, че не се установяват липси, непълноти или несъответствия на 

информацията, включително нередовности или фактически грешки, или несъответствия с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор в офертата на участника. 

Представените от участника документи и информация са в съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ценовите оферти по трите 

позиции не надхвърлят посочените прогнозни стойности, техническите характеристики и 

предложените гаранционни срокове, отговарят на изискванията на възложителя и 

комисията допуска участника до участие в класирането по трите позиции. 

2. Участникът „МедикалПарк" ЕООД е представил оферта по поз. 3, която 

съдържа необходимите документи и съответства на изискванията на възложителя, 

заложени в обявата по чл. 187 от ЗОП и документацията. 
Участникът предлага да изпълни поръчката с предмет" Доставка на безмаслен 

въздушен компресор" при следните условия -предложена цена - 700.00 лв без ДДС, 
гаранционният срок -24 месеца, предложените технически характеристики отговарят на 

изискванията на възложителя 
,;v 1 

Комисията констатира, че не се установяват липси, непълноти или несъответствия 

на информацията, включително нередовности или фактически грешки, или несъответствия 

с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в офертата на участника. 

Представените от участника документи и информация са в съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ценовата оферта по позиция 
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3 не надхвърлят посочената прогнозна стойност, техническите характеристики и 

предложения гаранционен срок, отговарят на изискванията на възложителя и комисията 

допуска участника до участие в класирането по позиция 3. 

3. Участникът „Аутотех Груп" ООД е представил оферта по поз . 3, която съдържа 
необходимите документи , съгласно изискванията на възложителя, заложени в обявата по 

чл. 187 от ЗОП и документацията. 
Участникът предлага да изпълни поръчката с предмет"Доставка на безмаслен 

въздушен компресор" при следните условия -предложена цена - 2721.00 лв без ДДС, 

гаранционният срок -24 месеца, предложените технически характеристики отговарят на 

изискванията на възложителя. 

Комисията ~онстатира, че предложената от участника цена в размер на 2721.00 
лева, надвишава посочената прогнозната стойност на позиция 3, а именно сумата от 750.00 
лева без ДДС . Съгласно публикуваната обява „ Възложителят отстранява от процедурата 
участници, за които са налице и следните национални ограничения: 5) чието ценово 

предЛожение надвишава определената от Възложителя прогнозна стойност" . 

С оглед обстоятелството, че ценовото предложение на „Аутотех Груп" ООД не 

отговаря на изискването да не надвишава определената от Възложителя прогнозна 

стойност, комисията не допуска до участие в класирането по позицияЗ участника 

„Аутотех Груп" ООД. 

Комисията пристъпи до класиране на участниците по критерий „най-ниска цена" по 

позициите, по които участниците са допуснати до класиране: 

Позиция 1 . 
Първо място - „Валерус-Валери Русинов" с предложена цена 1690.00 лева без ДДС 

Позиция 2 
Първо място - „Валерус-Валери Русинов" с предложена цена 1980.00 лева без ДДС 

Позиция 3 
Първо място „МедикалПарк" ЕООД с предложена цена 700.00 лева без ДДС 

Позиция 4 
Първо място - „Валерус-Валери Русинов" с предложена цена 550.00 лева без ДДС 

Комисията предлага на възложителя да сключи договори с определените 

изпълнители между класираните на първо място оферти по четирите обособени позиции. 

Всички решения на комисията бяха взети единодушно, без изразяване на особено 

мнение. 

Приложения: Пликове с офертите на участниците. 

КОМИСИЯ: 

Председател: Заличена информация на основание 
чл.Зба, ал.3 от ЗОП 

проф. Антоанета Тренда илова .... . . .... ·"-'-'· . ~ . . . ... . .. . . 
Членове: Заличена информация на основание 

чл.Зба, ал.З от ЗОП 
проф. д-р Ваня Куртева .. „ . . „ „ . . „ „ . . . „.. . . .... „ ...... . . . . 

гзаличена инфор 
/ мация на основание 

с ц чл.Зба ал 3 от ЗОП 
илвия екова . . .. . „ . „ .. . .. . . " "' ! .' .. . .. 
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