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от дейността на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти в процедура по 

ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет : "Доставка на комплексна 

апаратура за синтетични модификации на екстракти от природни съединения и техни 

аналози и последващо лиофилизиране" 

На 12.04.2019 г. в сградата на Института по органична химия с Център по 

фитохимия ( ИОХЦФ-БАН) се събра комисия определена със № РД-09-84/12.04.2019 r. на 

Директора на ИОХЦФ-БАН, в състав : 

Председател: проф. дхн Владимир Димчев Димитров 

Членове: 1. Силвия Косева Цекова - юрист 

2. Мартин Антониев Равуцов - член 

3. Надя Лазарова Колева - член 

4. Анна Василева Алексиева - член 

и съгласно чл. 54 от ППЗОП проведе публично заседание за отваряне на постъпилите 

оферти за участие в откритата процедура и оповестяване на тяхното съдържание. 

Председателят на комисията получи постъпилата в срока до 17,30 ч. на 11.04.2019 г. 

оферта на „Алтерлаб" ООД - участник в процедура по ЗОП за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: Доставка на комплексна апаратура за синтетични 

модификации на екстракти от природни съединения и техни аналози и последващо 

лиофилизиране", за което се подписа приемо-предавателен протокол съгласно чл. 48, ал. 6 

от ППЗОП между проф. дхн Владимир Димчев Димитров на комисията и Камелия 

Гергинова Доганова, на длъжност администратор/технически сътрудник. 

След запознаване със списъка с участниците, председателят и членовете на 

комисията подписаха декларацията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На публичното заседание присъства управителя на участника „Алтерлаб"ООД -

Антон Пламенов Симеонов. 

Комисията констатира, че офертата на участника „Алтерлаб" ООД, приета с 

вх.№ 416/11.04.2019 г. , е поставена в опаковка, оформена и представена съобразно 
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изискванията на чл. 47, ал. 2 от ШlЗОП и документацията за участие в процедурата и 

на основание чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП пристъпи към отварянето И и оповестяване 

на нейното съдържание. 

Трима от членовете на комисията подписаха последователно пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри" и техническото предложени~ на „Алтерлаб" ООД. 

След извършването на горепосочените дейности приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

На основание чл. 54, ал. 7 от ШlЗОП комисията продължи своята работа на 

закрито заседание за разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от 

ШlЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и констатира следното: 

Участникът „Алтерлаб" ООД е представил електронен носител с Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис 
. ~ 

само на управителя Антон Пламенов Симеонов. При направена справка в Търговския 

регистър комисията констатира, че по партидата на участника са вписани двама 

управители Антон Пламенов Симеонов и Ясмина Слободанова Воденичарска. 

Представеният ЕЕДОП, съдържа информация, попълнена съгласно изискванията на 

възложителя. Участникът е представил декларация по ЗМИП. В представения ЕЕДОП 

са декларирани всички обстоятелства, свързани с критериите за подбор, както и с него 

са декларирани обстоятелствата по чл.54, ал. 1 т.3,4, 5,6 и чл.55 ал.1, 3, 4 ЗОП, 

отнасящи се до дружеството. 

Съгласно указанията за попълване на ЕЕДОП и нормативната уредба, съгласно 

която когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се 

отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП Тъй като 

представения ЕЕДОП е подписан само от единия от управляващите, следва да бъде 

представен ЕЕДОП попълнен и подписан от управителя Ясмина Слободанова 

Воденичарска, с който да декларира обстоятелствата по 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 

1, т. 5 от зоп. 
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В срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол участникът, 

по отношение на който е констатирано несъответствие или липса на информация, 

може да представи на комисията нов ЕЕДОП/ЕЕДОП-и и/или други документи, 

които съдържат проме«ена и/или д~11wнена информация. 
::Sаличена информация 

Председател: .... Чл. 42, ал. 5 от ЗОП 

Членове : 

/проф. дхн Владимир Димчев Димитров/ 

Заличена информация 

1 ... Чл. 42, ал. 5 от ЗОП 
(/ TTJ 

/ Силвия Косева цекова/ 
Заличени данни 

1 

2 . ... .1 чл. 42,ал. 5 от ЗОП 
1 

/Мартин Антониев Равуцов/ 

Заличени да-нни 

3.. . чл. 42,ал. 5 от ЗОП 

/Надя Лазарова Колева/ 

Заличени данни 

4
1 чл. 42,ал. 5 от ЗОП 

/Анна Васи'лева Алексиева/ 
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