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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

РЕШЕНИЕ 

№ ОП-Р-2/24.1.2020 г. 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИrЕнtЕН РАСТЕЖ 

На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП ПРЕКРАТЯВАМ открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация 

·на Апарат за определяне на специфична повърхност, обем, размер на порите и 
разпределение на порите по размер" 

МОТИВИ: 

.~ С Решение № ОП-Р-12/31.10.2019 г. на Директора на Института по органична химия с 

Център по фитохимия е открита процедура възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Апарат за определяне на специфична 

повърхност, обем, размер на порите и разпределение на порите по размер" 

В обявения срок са постъпили две оферти- „Спектротех" ООД и „Пролаб инструментс" 

ЕООД 

Със Заповед № РД-09-324/10.12.2019 г. на директора на ИОХЦФ е назначена комисия, 

която да се събере на 10.12.2019 г . от 11 :00 часа в административната сграда на Института по 
органична химия с център по фитохимия към Българска академия на науките, София, ул. 

Георги Бончев, бл. 11, ет.2 за да отвори, разгледа и оцени по реда на тяхното постъпване 

подадените оферти. 

В хода на работа на комисията въЗложителят установи, че са налице нарушения при 

откриване на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, 

при които е обявена процедурата - основание по см. на чл.11 О, ал . 1 т . 5 ЗОП. 

Констатираните нарушения са в утвърдената Методика за оценка, Показател П2 
„Технически преимущества" показател „Софтуерът да включва двуизмерен модел базиран 

на двуизмерна теория на функционалната нелокална плътност 2D-NLDFT, за наличието на 
който са предвидени 20 т. 

Възложителят констатира, че подлежащия на оценяване софтуер е с посочена марка 

NLDFT, която е производство на точно определен производител Micromeritics. Информа
цията е достъпна на сайта на производителя : 

https://www.micromeritics.com/Library/DFT-NLDFT-Density-Functional-Theory.aspx 
Това заложено изискване насочва към доставка на апаратура със софтуер, на конкретно 

посочен производител. В документацията не са посочени характеристики, които да обосноват 

предимствата точно на този софтуер. Такъв софтуер се използва и влага в апаратура на този 

производител - Micromeritics. Предлагани от други производители апарати за определяне на 
специфична повърхност, обем, размер на порите и разпределение на порите по размер също 

притежават софтуер, тъй като без него апаратурата не може да осъществява функциите, но 

които не биха били производство на производителя на заложения софтуер - Micromeritics. 
Заложеното изискване е незаконосъобразно и в нарушение на принципа за 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация, заложен в чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП и 
би дало предимство при оценяването на предложението на един участник за сметка на 

друг, предвид обстоятелството, че е заложено изискване за наличие на софтуер от 

конкретен производител. 

С оглед на констатацията, че в методиката за оценка е заложено изискване, което би дало 

необосновано предимство на един от участниците пред останалите, утвърдената методиката за 

оценка на офертите е незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена. Това означава, 

че са констатирани нарушения при изготвяне на документацията за участие, които не могат да 
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бъдат отстранени, без това да доведе до промяна в условията, при които е открита процедурата. 
Включването на незаконосъобраз.на методика за определяне на комплексната оценка на 
офертите е нарушение, което не би могло да бъде санирано в рамките на същата процедура и тя 

да завърши в съответствие с текстовете на закона. Това нарушение не може да бъде отстранено, 

без това да доведе до промяна в условията на откриване на поръчката, поради което са налице 

.основания за прилагане на чл.11 О, ал.1 т.5 ЗОП от страна на възложителя. Доколкото 

методиката е неразделна част от документацията за участие в процедурата, то решението за 

откриване на процедурата се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено , а 

процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да завърши с решение за 

преКратяване по смисъла на чл.11 О, ал.1 т.5 ЗОП. 
При установяване на нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които 

не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена, като 

възложител съм длъжен да прекратя процедурата. 

Настоящото решение в един и същи ден да се доведе до знанието на участниците в 

процедура за възлагане на обществена поръчка и да се публикува в профила на купувача на 

ИОХЦФ-БАН. 

Решението подлежи на обжалване в 1 О дневен срок, считано от дата на получаване на 

решението по реда на чл. 196-199 от ЗОЦ пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. 
София, бул. „Витоша" № 18, електронна поща cpcadшin@cpc.bg, интернет адрес: 

hhtp://www.cpc.bg. 

Г заличена информация на основание 

Директор на ИОХЦФ -БАН:........ чл .36а , ал.3 от ЗОП 
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