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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

Заличена информация на основание 

чл .36а , ал.3 от ЗОП 
УТВЪРЖДАВАМ:.. . . ... . „ .... ·~ . 

Проф. дхн Cвeтлaн~~1...u.Qjl.-r 

Директор на ИОХЦФ -~~~ 

ДОКЛАД 

от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-20/30.01.2020 г. на 

директора на Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска 

академия на науките (ИОХЦФ - БАН), изменена със заповед № РД-09-90/22.04.2020 г. на 

заместник директора на ИОХЦФ-БАН, упълномощено лице съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗОП 
съгласно заповед № 154/2 5 .06.2019г. за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54-
60 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) на получените 
оферти в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на газхроматографски системи за химично профилиране на смеси от 

природни продукти, разделяне, качествено и количествено определяне на природни и 

синтетични съединения", във връзка с изпълнението на проект № BG05M20P001-l.002-

0012 за създаване на Център за компетентност „У стойчиво оползотворяване на био-ресурси 
и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти" по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, открита с 

Решение № ОП-Р-13 от 16.12.2019г. на Директора на ИОХЦФ - БАН, публикувана в 

регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00819-2019-0014 
Настоящият доклад се изготвя на основание чл. 103, ал 3 от ЗОП, съобразно 

изискванията на чл. 60, ал. 1 и ал . 3 от ППЗОП. 

1. Състав на комисията 
Председател : 

1. Доц. д-р Калина Алипиева, 

и членове: 

2. Доц. д-р Георги Добриков; 

3. Гл. ас. д-р Мариана Каменова-Начева, заменена от проф. дн Владимир 

Димитров, поради обективна невъзможност на присъства на заседание на комисията; 

4. Химик Мартин Равуцов; 

5. Анелия Мутафова - юрист 

Гл. ас. д-р Мариана Каменова-Начева е заменена като член на комисията от проф . дн 

Владимир Димитров със заповед № РД-09-90/22.04.2020г. на заместник директора на 

ИОХЦФ-БАН, упълномощено лице съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно заповед № 
154/25.06.2019г., поради обективна невъзможност на присъства на заседание на комисията. 
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11. Участници в процедурата 

1. „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург" - клон София; 

2. „АСМ 2" ЕООД; 

3. „Т.Е.А.М." ООД 

111. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с 

класирания на първо място участник 

Комисията извърши следното класиране на участника: 

I-во място „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург" - клон София с 

комплексна оценка от 90.01 т. 
П-ро място „АСМ2" ЕООД с комплексна оценка от 82 т. 
ПI-то място „Т.Е.А.М." ООД с комплексна оценка от 71.93т. 

Комисията предлага на директора на ИОХЦФ - БАН да сключи договор с класирания 

на първо място участник - „Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург" - клон София. 

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

представи на възложителя, заедно с цялата документация по процедурата, включително: 

представените оферти от участниците, съобщението по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за дата, часа 
и мястото на отваряне на ценовите предложения и протоколите от дейността на комисията, 

заедно с оценителните таблици. 

Коми~в състав· ~ 
Заличена информация на основание \ 

чл.36а, ал .З от ЗОП 

доu,_,и-р Калина АлипщR; 
Заличена информация на основание чл . 36а , ал . З от ЗОП 

Доц. д-iifeoQrи ДобрикQh ,f 
Заличена информация на основание чл . 36а, ал.З от ЗОП 

проф~ Влад~ир ДйМитров 
4 

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП 

Химик ~ти~'~ Равуц;щ 
Заличена информация на основание чл.36а, ал . З от ЗОП 

Анел~ут{~фова - юрист 
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