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от дейността на комисията за провеждане на договаряне с единствения подал оферта от 

поканените трима икономически оператори в обявена процедура за договаряне без 

предваритеmю обявление по чл.18, ал.1, т.8 , във връзка с чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на работна станция" 

На 01.04.2020 г. от 11 :00 часа в сградата на Института по органична химия с център по 
фитохимия към Българската академия на науките" (ИОХЦФ-БАН) се събра комисия, 

опредеЛена със Заповед № РД-09-67/01.04.2020г. на Директора ИОХЦФ-БАН, в състав: 

Председател: доц. д-р Милена Иванова Спасова 

Членове: 

Камелия Гергинова Доганова 

Силвия Косева Цекова - юрист 

Председателят на комисията получи постъпилата в срока до 17 :30 ч. на 31.03 .2020 г. 

оферта от поканения участник „Риск електроник" ООД, за което се подписа приемо

предавателен протокол съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП между Милена Спасова, председател на 
комисията, и Камелия Доганова, администратор/технически сътрудник. 

След запознаване със списъка съдържащ информация за участника, подал оферта, 

председателят и членовете на комисията подписаха декларацията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На публичното заседание присъства представител на участника, подал оферта Йордан 
Димитров Кисьов- управител. 

Комисията констатира, че офертата на участника е оформена и представена съобразно 

изискванията на чл. 4 7, ал. 2 от ППЗОП и поканата за участие в процедурата и на основание чл. 
54, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към нейното отваряне. 

В присъствието на представителя на подалия оферта участник комисията прегледа 

представените в офертата, получена в указания в поканата срок, документи и установи, че са 

представени всички необходими документи, съгласно изискванията на Възложителя , посочени 

в изпратената до участника покана и приложената документация за участие в настоящата 

процедура, а именно: ЕЕДОП, техническо и ценово предложение. -'il 
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Участникът е представил ЕЕДОП, подписан с електронен подпис на представляващите 

участника - управител и прокурист. При преглед на ЕЕДОП-а комисията установи, че в раздел 

„Информация за публикацията" и „Информация относно процедурата за възлагане на 

обществена поръчка" са посочени данни за предхождащата настоящото договаряне открита 

uроцедура с предмет „Доставка на комmотърна техника за нуждите на Институт по органична 

химия с Център по ' фитохимия за изпълнение на проект №BG05M20P001-1.00-0008 за 
· създаване на „Национален център по мехатроника и чисти технологии"по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 (ОП НОИР)". В останалата си част 
ЕЕДОП е попълнен коректно и съгласно предоставената в ЕЕДОП информация, участникът 

отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя в настоящата процедура. Присъстващият представител на участника, потвърди, че 

е допусната техническа грешка, като погрешно е посочено наименованието на предходната 

открита процедура, свързана с настоящото договаряне и че предоставената в ЕЕДОП 

информация се отнася до настоящата процедура. Това е видно и от посочената дата в 

предоставения ЕЕДОП, а именно 31.03.2010 г. 

Комисията разгледа техническото предложение на участника и констатира, че същото 

покрива минималните изисквания на възложителя. Участникът не предлага надграждащи 

технически преимущества на предложената работна станция. Посочени са линкове към данните 

за оборудването, на които комисията констатира, че са налице предлаганите от участника 

функционалности за апаратурата, покриващи минималните изисквания на възложителя. С оглед 

направените констатации комисията оценява предложението на участника по показател П3 -
технически преимущества с О точки съгласно методиката за оценка. 

Участникът предлага гаранционен срок 3 години. 

Комисията отправи въпрос към представител на участника, свързан с възможността за 

предоставяне на по-голям гаранционен срок. Участникът потвърди, че може да извърши 

доставката при предложения гаранционен срок от 3 години. 

По критерий „Гаранционна поддръжка" комисията оцени предложението на участника с 

о точки. 

Комисията разгледа ценовото предложение на участника. Участникът предлага цена за 

оборудването, предмет на поръчката 5820,00 лева без ДДС. Предложената цена е в рамките на 
посочената прогнозна стойност. По въпроса на комисията за възможността З~,)Iредлагане на по-
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ниска цена, представителят на участника потвърди предлаганата цена от 5820,00 лева без ДДС, 
като отрече възможността за намаляването й. 

По критерий „Предлагана цена" предложението на участника бе оценено със 100 точки. 
(Тц=l 00x5820,00/5820,00=lxl 00=100 точки) . 
... 

След разглеждане на предложението и проведените преговори, комисията определи 

следната Комплексна оценка= (Тц)*О.2 + (Тгс)*О.4 + (Ттп)*О.4= lOOx0,2+0*0,4+0*0,4=20+0+0= 
20 точки и класира участника „Риск електроник" ООД на I-во място. 

На основание чл. 67, ал . 6 от ППЗОП комисията следва да изготви доклад, който да 

съдържа информацията по чл.60, ал.1 ППЗОП. 

КОМИСИЯ: 

/, Заличена информация на основание 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........... . и , чл.36а, ал.З от ЗОП 

ЧЛЕНОВЕ: 

Заличена информация на основание 
„ „ „ „ „ „ „ „. ,<;::;: чл.Зба, ал.З от ЗОП 

L , 
аличена информация на основание 

. . „.„.„ .. . „ . . „. \ чл.Зба, ал . З от ЗОП 
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1сьов- управител на „Риск 
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