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ДИРЕКТОР 

ПРОФ. ДХН СВЕТЛАНА СИМОВА 
' 

ДОКЛАД 

по Чл. 60 от Правилника за прилагане на ЗОП за резултатите от работата на Комисия, 

назначена със Заповед № РД-09-84/12.04.2019г. на Директора на ИОХЦФ-БАН, изменена 

със Заповед № РД-09-105/15.05.2019г. на Директора на ИОХЦФ-БАН за провеждане на 

обществена поръчка с предмет "Доставка на комплексна апаратура за синтетични 

модификации на екстракти от природни съединения и техни аналози и последващо 

лиофнлизиране" 

1. Състав на комисията: 

Председател: проф . дхн Владимир Димчев Димитров 

Членове: 1. Силвия Косева Цекова - юрист 

2. Мартин Антониев Равуцов - член 

3. Надя Лазарова Колева - член, заменена със заповед № Р Д-09-

105/15 .05 .2019 г. на Директора на ИОХЦФ-БАН поради ползване на 

платен годишен отпуск от Георги Милчев Добриков 

4. Анна Василева Алексиева - член 

Съставът на комисията е определен със Заповед № РД-09-84./12.04.2019 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. 

11. Кратко описание на работния процес на комисията: 

2.1. Работа на комисията на публично заседание 
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Комисията започна работа след получаване от председателя И на постъпилата в срок 

оферта с протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

Първото публично заседание на комисията за отваряне на постъпилите в запечатани 

непрозрачни опаковки оферти и оповестяване на тяхното съдържание, както и за проверка 

на наличие на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри", се проведе на 
f 

12.04.2019 г. в 11.00 часа в сградата на Института по органична химия с Център по 
_., 

фитохимия към Българска академия на науките - София. На публичното заседание 

присъ.ства представител на участника „Алтерлаб"ООД - Антон Пламенов Симеонов. 

hредседателят на комисията откри заседанието с прочитане на Заповед № РД-09-

84/12.04.2019 г. на Директора на Института по органична химия с Център по фитохимия 

към Българска академия на науките за назначаване на комисия за провеждане на открита 

процедура 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 последващ·о лиофилизиране" 

След представяне на офертата съгласно заведения регистър и протокола по чл. 48, 

ал. 6 ППЗОП, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и в 

съответствие с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Комисията констатира, че опаковката с офертата на участника е оформена и 

представена съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за 

участие в процедурата и на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към нейното 

отваряне. 

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП Комисията отвори запечатаната, непрозрачна 

опаковка и оповести съдържание И. Комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на комисията 

подписаха последователно плика с „Ценова оферта" и техническото предложение на 

участника. 

След извършването на горепосочените дейности приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

2.2. Работа на комисията на закрити заседания 
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2.2.1. След приключване на публичната част, Комисията продължи своята работа с 

разглеждане на представените документи по чл. 67, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. Комисията 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, 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. 

Констатацията на комисията бе отразена в протокола, който бе оповестен в 

„Профила на купувача" и изпратен на участника, с което му бе дадена възможност да 

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

съдържат променена и/или допълнена информация в законоустановения срок. 

2.2.2. Комисията се събра на 16.05.2019 г. , в състав, изменен със заповед № РД-09-

105/15.05.2019 г. на Директора на ИОХЦФ-БАН, за да разгледа допълнително постъпили 

документи от участника „Алтерлаб"ООД. 

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. Представеният ЕЕДОП, съдържа 

информация, попълнена съгласно изискванията на възложителя. 

Комисията допусна участника до разглеждане на техническото предложение. 

Комисията констатира, че предложеното оборудване съответства на минималните 

технически характеристики и функционалности. Резултатите са отразени в Приложение 
; 

№1, таблица 1, неразделна част от протокола, като 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. 

2.3. Отваряне на ценовите оферти 

Със съобщение, публикувано на електронната страница на Възложителя на 

16.05.2019 г., участникът е информиран за датата и часа за отваряне на ценовите оферти. 

На публично заседание на 21.05.2019 г. комисията отвори ценовата оферта на 

допуснатия до този етап участник „Алтерлаб" ООД 

На пубдичното 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. 

Комисията обяви ценовата оферта на „Алтерлаб" ООД- 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. 

След приключване на публичната част на заседанието, Комисията констатира, че 

предложението на участника отговаря на изискването да не надвишава прогнозната 

стойност на поръчката, поради което комисията извърши оценяването на офертата на 

участника по показател „Предлагана цена" съгласно методиката с 100 точки. 

Комплексна оценка на участника е както следва: 

Комплексна оценка= (Пl)*О.4 + (П2)*0.6 = 100*0.4 + 100*0.6 = 40 + 60 = 100 

111. Класиране на участниците: 
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Комисията, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, извърши класиране на допуснатия 

до оценка участник съгласно обявения критерий за оценка "икономически най-изгодна 

оферта": 

1 място -„Алтерлаб"ООД-100 точки 

IV. Предложени за отстраняване на участници - няма t 

V. Предложение за сключване на договор за изпълнение 

Въз основа на по-горе изложените данни, факти и аргументи и на основание чл. 60, 

ал. 1, т.. 9 от ППЗОП, Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класираня 

на първо място участник в открита процедура 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" 

- „Алтерлаб" ООД 

На основание чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП към настоящия доклад са приложени 

всички документи, изготвени в хода на работата на комисията, като протоколи, съобщения ·· 

и др. , както и цялата документация, включително офертата на участника. 

Приложения: Протоколу OT,JЭJt.бoтarQ:a комисията 
: Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП 

/проф . дхн tlладимир Димчев Димитров/ 
l 

Членове : -З-ал_и_ч_е_н_а_и_н_ф_о_р_м_а_ц-ия_н_а_о_с-но_в_а_н_и __ е __ ч:-=л~.4;;;2;--, =aл=--.1:5---=o=т~зlro\rn1l 

1 \.....ИЛВЩ! ~ ЦФ<ова/ 

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП 
11v1артин АНrониев rавуцов1 

rаличена информация на основание чл.42, ал.5 от зоп 

/Напя Лазарова,Колева/ 

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП 
/Анна Васил,kва Алексиеваt 

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП 

/Г 
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