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ПРОТОКОЛ No 1 
(за установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор) 

от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-316/03.12.2019 г. на директора 
на Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на 

науките (ИОХЦФ - БАН) 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 течнохроматографски 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 „Устойчиво оползотворяване на бис-ресурси 
и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти" по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. 

На 3 декември 2019 г. от 11.00 часа в сградата на ИОХЦФ - БАН, гр. София, ул. 

Акад. Георги Бончев, бл.9 комисия, назначена с горецитираната Заповед в състав: 

Председател: 

1. Проф. дхн Владимир Димитров, 

и членове: 

2. Доц. д-р Свилен Симеонов; 

3. Гл. ас. Д-р Мариана Каменова; 

4. Химик Мартин Равуцов; 

5. Анелия Мутафова - юрист 
съгласно чл. 54 от ППЗОП проведе публично заседание по отваряне на постъпилите 

запечатани непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното съдържание. 

Председателят на комисията получи постъпилите в срок до 17:30 ч. на 02.12.2019г. 
оферти от 3 (трима) участника в откритата процедура по ЗОП за избор на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на течнохроматографски системи за химично 

профилиране на смеси от природни продукти, разделяне, качествено и количествено 

определяне на природни и синтетични съединения", за което се подписа приемо

предавателен протокол съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП между проф. днх Владимир 
Димитров, председател на комисията, и Анна Алексиева, експерт човешки ресурси в 

ИОХЦФ-БАН. 

След запознаване със списъка на участниците, председателя и членовете на 

комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. . 
При отварянето на офертите присъства Димитър Георгиев Петров, представител на 

фирма АСМ2 ЕООД, който представи своето пълномощно и се легитимира с личната си 

карта и Виктор Владимиров Воденичарски представител на Шимадзу Ханделсгезелшафт 

м.б.Х. Корнойбург - клон София, който представи своето пълномощно и се легитимира с 

личната си карта. 
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Комисията констатира, че опаковките с офертите на уча'"тниците са оформени и 

представени съобразно изискванията на чл. 4 7, ал. 2 от ППЗОП и документацията за 
участие в процедурата и пристъпи към тяхното отваряне по реда на постъпването им, както 

следва: 

1. 

2. 

3. 

Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург - клон София - постъпила в 
14:35 часа на 02.12.2019r. с вх. № 1304/02.12.2019; 
„АСМ2" ЕООД постъпила в 16:05 часа на 02.12.2019г. с вх. № 

1305/02.12.2019; 
„Т.Е.А.М." ООД - постъпила в 16:10 часа на 02.12.2019г. с вх. № 

1306/02.12.2019. 
На основание чл. 53, ал. 3 от ППЗОП комисията отвори запечатаните, непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание. Комисията провери за наличието на отделни 

запечатан пликове с надпис „Предлагани ценови параметри~'. 
Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете 

с надпис „Предлагани ценови параметри" на всички участници; присъстващият 

представител на Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург - клон София подписа 
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" на 

„АСМ2" ЕООД и „Т.Е.А.М." ООД; присъстващият представител на „АСМ2" ЕООД 

подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на 

Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург - клон София. 

След извършването на горепосочените дейности приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на 

представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира 

следното: 

1. Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург - клон София 

1.1. Участникът представя Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в електронен вид, подписан с валиден електронен подпис от лицето задължено 

съгласно чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Съгласно предоставената в ЕЕДОП информация, 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени 

от възложителя. По отношение на участника не са констатирани липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

Във връзка с гореизложеното, комисията допуска участника до следващия етап на 

процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

2. „АСМ 2" ЕООД 
2.1. Участникът представя Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в електронен вид, подписан с валиден електронен подпис от лицето задължено 

съгласно чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Съгласно предоставената в ЕЕДОП информация, 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени 

от възложителя. По отношение на участника не са констатирани липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
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несъответствие с изискванията към личното състояние или . критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

Във връзка с гореизложеното, комисията допуска участника до следващия етап на 

процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

3. „Т.Е.А.М." ООД 

3.1. Участникът представя Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в електронен вид, подписан с валидни електронни подписи от лицата задължени 

съгласно чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Съгласно предоставената в ЕЕДОП информация, 

участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени 

... от възложителя. По отношение на участника не са констатирани липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

Във връзка с гореизложеното, комисията допуска участника до следващия етап на 

процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

Комисията проведе 2 (две) заседания на 3 и 18 декември 2019г. и изготви и подписа 
настоящият протокол на 18 декември 2019г. в един оригинален екземпляр. 

Комисия~ съ~: _j / 
Заличена информация на основание чл.36а, ал.З от ЗОП 

нроф. дхн tsладимир Димитров 

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

Доц. д-р Свилен Симеонов 

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

-Гл. ас а Л-р Мариана Каменова 

Заличена информация на основ<шис чл. Зба, ал. 3 от ЗОП 

ХимиR тин !'авуцов 

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

Ане ва-юрист 
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