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ПРОТОКОЛ
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

16.05.2019

фитохимия

г.

в сградата на Института по

(ИОХЦФ-БАН)

84/12.04.2019

г.

на

се

Директора

събра
на

комисия

органична химия с

определена

ИОХЦФ-БАН,

изменена

със
със

Център по

Заповед

№

РД-09-

Заповед

№

РД-09-

105/ 15.05.2019г. 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.

Георги Милчев Добриков

-

член, на мястото на Надя Лазарова

Колева, отсъстваща поради ползване на платен годишен отпуск

4.

Анна Василева Алексиева - член

Председателят на комисията получи постъпилите на
документи от „Алтерлаб" ООД

-

10.05.2019

г. допълнителни

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".
Комисията констатира, че участникът „Алтерлаб" ООД, е представил допълнителни
документи, съобразно изискванията на комисията, в нормативно определения срок от пет

работни дни.
Комисията констатира, че участникът е представил електронен носител с Единен

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис от
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управителя

Ясмина

Слободанова

Воденичарска.

~ н~У~~ и·;;Б~дзс>ёднИЕ зд

-л.. ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Представеният

ЕЕДОП,

съдържа

информация, попълнена съгласно изискванията на Възложителя.
Комисията допусна участника до разглеждане на техническото предложение.
Комисията продължи работа с изпълнение на втората задача: разглеждане на
техническото

предложение

на

допуснатия

до

оценка

участник,

съответствието

му

с

'

техническата спецификация и оценка на представеното техническо предложение.
Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника, провери
съответствието на посочените характеристики на предлаганата апаратура и съответствието

И с данните от приложените каталози/брошури.
Относно

съответствието

функционалности
разглеждане

на

за

на

минималните

конфигурациите,

техническото

технически

предлагани

предложение

на

от

участника

характеристики

участника,
установи ,

Комисията
че

и

след

предложеното

оборудване съответства на минималните технически характеристики и функционалности .
Резултатите са отразени в Приложение №1, таблица

След

направената

„Технически

преимущества"

преимущества,

· „Алтерлаб"

констатация
на

Комисията

участника.

подлежащи на оценка съгласно

неразделна част от протокола.

1,

продължи

След

работа

разглеждане

техническото

с

на

предложение

оценка

на

техническите
на участника

ООД комисията оцени техническите преимущества на конфигурацията

предлагана от „Алтерлаб" ООД с

100

точки (П2) , като резултатите от оценяването са

отразени в Приложение №1, таблица2, неразделна част от протокола.
Предвид направените констатации, Комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

ДОПУСКА участника „Алтерлаб" ООД до етапа по отваряне и разглеждане на
ценовото предложение.

Комисията реши следващото заседание да се проведе на

21.05.2019

г. в

10.30

ч. в

сградата на ИНСТИТУТА ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ,
когато да бъде отворено и оповестено ценовото предложение на допуснатия участник.
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л. ИНТЕАИГЕНТЕН РАСТЕЖ

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

На основание чл.

57,

ал.

3

от ППЗОП Комисията взе решение

участникът в

процедурата да бъдат уведомен за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на

ценовото предложение, като съобщението за това да бъде публикувано на официалната
интернет-страница на Възложителя (профил на купувача) .

На

21.05.2019

84/12.04.2019
,,.

г. се събра комисията в състава, определен в Заповед № РД-09;

г. на Директора на Института по органична химия с Център по фитохимия

към Българска академия на науките, изменена със Заповед № РД-09 - 105/ 15.05.2019 г. на

Директора на ИОХЦФ-БАН, за да отвори ценовата оферта на допуснатия до този етап

участнИк. Комисията констатира, че за деня и часа за отваряне на ценовото предложение на

16.05.2019
На

г. е публикувано съобщение в профила на купувача.
публичното

заседание

за

отваряне

на

ценовите

предложения

присъства

представител на участника Алтерлаб" ООД - Антон Пламенов Симеонов.
В съответствие с изискванията на чл.57 , ал.3 , предл. трето ППЗОП председателят на

Комисията обяви резултатите от оценяване · на офертата по другия показател, след което се
пристъпи към отваряне на ценовото предложение.

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника, както
следва:

304 800,00

(триста и четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС и

365 760, 00

(триста шестдесет и пет хиляди седемстотин и шестдесет) лева с ДДС .
Комисията
изискването да

не

констатира,

че

предложението

надвишава прогнозната

на

стойност на

участника

отговаря

на

поръчката поради което

комисията извърши оценяването съгласно методиката както следва:

Пl

=

lОО*Минимална предложена цена illредложена цена за участника.
След

извършеното

оценяване

по

всички

показатели,

Комисията

направи

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника:

Комплексна оценка= (Пl)*О.4

+

(П2)*0.6 =100х0,4+

100*0,6=40+60 =100

След оценяването, Комисията извърши окончателно класиране:
1-во място „Алтерлаб"ООД-100 точки

Всички решения на Комисията бяха взети единодушно, без изразяване на особено
мнение.
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На основание чл.

103,

ал.

от ЗОП комисията следва да изготви доклад, в който да

3

отрази резултатите от работата си и да го предостави на Възложителя за утвърждаване.

Комисията да предложи на Възложителя след утвърждаване на доклада по чл.
ал.

3 от ЗОП да сключи договори
Неразделна част

103,

с определения изпълнител, класиран на първо място .

от настоящият

резултатите от оценяването на технич

протокол

ото

са таблиците,
,

в

жение на участника

които

са отразени

.

аличена информация

...
. Председател :

„

Чл.

„

ал.

42,

5

от ЗОП

/проф. дхн Владимир"Димчев Димитров/

Заличени данни

r
Членове:

чл. 42,ал. 5 от ЗОП
1 L:илв~ Косева Ц0~l<ова/

Заличени данни
чл. 42,ал.

5

от ЗОП

/МартJ Антониеk Равуцов/
Заличени данни
чл. 42,ал.

/

5

от ЗОП

ГеорiМилч~в Добриков/

Заличена информация

Чл.

42,

ал.

5

1

от ЗОП

/Анна Василева Алексиева/
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