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потвърждение от производителя за характеристиките на апаратурата или други 

еквивалентни документи, и/или чрез посочване на точна хипервръзка към интернет адреса 

на официалния сайт на производителя на оборудването, от където са видни техническите 

характеристики на конкретно оферираното научно оборудване. Документите, които са на 

чужд език, задължително се представят на български език“.  За оферираните по обособена 

позиция № 3 ”Апарат за анализ на повърхностна площ и порометрия“  компютър, принтер и 

монитор участникът АСМ2 ЕООД е предоставил линкове за доказване на съответсвие с 

минималните технически характеристики изисквани от Възложителя. След внимателен преглед 

на предоставените линкове комисията установи, че това не са линкове към сайта на 

производителя „Hewlett-Packard Company“, а към сайта на българската търговска компания 

„Сиенсис АД“, която не е производител на оферираната апаратура. С оглед на това комисията 

не приема така предоставеното доказателство от АСМ 2 ЕООД за отговарящо на предварително 

обявенoтo от Възложителя изискване за предоставяне на доказателство на предлаганото от 

участника оборудване, а именно „...точна хипервръзка към интернет адреса на официалния 

сайт на производителя на оборудването...”. Комисията предлага АСМ2 ЕООД за 

отстраняване от участие по обособена позиция № 3 ”Апарат за анализ на повърхностна площ и 

порометрия“, тъй като не е представил доказателства за съответствие на предложението си с 

минималните технически изисквания за оферираните компютър, монитор и принтер, съобразно 

изискването в документацията за вида на тези доказателства. 

2. В раздел II. „Съдържание на документите за участие“ точка 3. „Ценово предложение на 

участника” Възложителят е поставил условие към участниците, както следва „Извън плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно 

цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си 

извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или 

части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата за съответната 

обособена позиция.“. В техническото си предложение по обособена позиция № 3 ”Апарат за 

анализ на повърхностна площ и порометрия“ за оферираните компютър, принтер и монитор 

участникът АСМ2 ЕООД е предоставил линкове към сайтове, след отварянето на които 

комисията установи, че съдържат цени на предложените компютър, принтер и монитор. Тази 

информация компрометира офертата на участника АСМ2 ЕООД и само по себе си е достатъчно 

основание за отстраняване на участника от участие в процедурата за съответната обособена 

позиция. 

По позиция 6 

Мотиви 

1. В раздел II. „Съдържание на документите за участие“ точка 2. „Папка № 2 „Оферта” 

Възложителят е поставил условие участниците да представят към предложенията си за участие 

„Доказателства за съответствието на предлаганото от участника научно оборудване с 

минималните технически характеристики, определени от възложителя в настоящата 

документация, установено чрез надлежни документи, в т.ч., но не само чрез оригинални 
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брошури или спецификации, или техническо досие от производителя, или писмено 

потвърждение от производителя за характеристиките на апаратурата или други 

еквивалентни документи, и/или чрез посочване на точна хипервръзка към интернет адреса 

на официалния сайт на производителя на оборудването, от където са видни техническите 

характеристики на конкретно оферираното научно оборудване. Документите, които са на 

чужд език, задължително се представят на български език“.  За оферираните по обособена 

позиция №6 „Доставка на Раман микроскоп“ компютър, принтер и монитор участникът АСМ2 

ЕООД е предоставил линкове за доказване на съответсвие с минималните технически 

характеристики изисквани от Възложителя. След внимателен преглед на предоставените 

линкове комисията установи, че това не са линкове към сайта на производителя „Hewlett-

Packard Company“, а към сайта на българската търговска компания „Сиенсис АД“, която не е 

производител на оферираната апаратура. С оглед на това комисията не приема така 

предоставеното доказателство от АСМ 2 ЕООД за отговарящо на предварително обявенoтo от 

Възложителя изискване за предоставяне на доказателство на предлаганото от участника 

оборудване, а именно „...точна хипервръзка към интернет адреса на официалния сайт на 

производителя на оборудването...”. Комисията предлага АСМ2 ЕООД за отстраняване от 

участие по обособена позиция №6 „Доставка на Раман микроскоп“, тъй като не е представил 

доказателства за съответствие на предложението си с минималните технически изисквания за 

оферираните компютър, монитор и принтер, съобразно изискването в документацията за вида 

на тези доказателства. 

2. В раздел II. „Съдържание на документите за участие“ точка 3. „Ценово предложение на 

участника” Възложителят е поставил условие към участниците, както следва „Извън плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно 

цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си 

извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или 

части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата за съответната 

обособена позиция.“. В техническото си предложение по обособена позиция №6 „Доставка на 

Раман микроскоп“ за оферираните компютър, принтер и монитор участникът АСМ 2 ЕООД е 

предоставил линкове към сайтове, след отварянето на които комисията установи, че съдържат 

цени на предложените компютър, принтер и монитор. Тази информация компрометира 

офертата на участника АСМ2 ЕООД и само по себе си е достатъчно основание за отстраняване 

на участника от участие в процедурата за съответната обособена позиция. 

3. В минималните технически изисквания за Обособена позиция № 6 „Доставка на Раман 

микроскоп“ от документацията за участие има изискване, както следва: „Детектор: CCD 

камера с минимум 1650x200 пиксели и термоелектрично охлаждане или еквивалент“. В 

техническото си предложение участникът АСМ2 ЕООД е декларирал: „Детектор: CCD камера 

с 1680x256 пиксели и термоелектрично охлаждане“. За доказване на тази характеристика 

АСМ2 ЕООД е предоставил Продуктова спецификация на производителя и Декларация от 

производителя. След преглед на предоставените материали комисията установи, че в нито един 
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от двата документа няма доказателства за това, че камерата на предложения Раман микроскоп 

модел DXR2 се охлажда термоелектрично. На посочената от участника стр. 3 от Продуктовата 

спецификация на производителя има единствено информация за охлаждането на камерата на 

модел DXR2xi, но няма информация за охлаждане на камерата на оферирания модел DXR2. С 

оглед на установената констатация комисията реши, че с предоставените документи участникът 

АСМ2 ЕООД не доказва съответствие на предложението си с това минимално техническо 

изискване.  

4. В минималните технически изисквания за Обособена позиция № 6 „Доставка на Раман 

микроскоп“ от документацията за участие има изискване за предлагания софтуер управляващ 

оферирания Раман микроскоп, както следва: „2D и 3D визуализация на Раман-изображенията 

показани до или насложени върху видимите изображения или еквивалентен софтуерен 

инструмент за съпоставяне и анализ“. В техническото си предложение участникът АСМ2 

ЕООД е декларирал:  „2D и 3D визуализация на Раман-изображенията показани до или 

насложени върху видимите изображения, софтуерен инструмент за съпоставяне и анализ“. 

За доказване на тази характеристика, участникът АСМ2 ЕООД е предоставил Продуктова 

спецификация на производителя и линк към интернет страницата на производителя на 

оферираната апаратура. След внимателн преглед на посочените от участника картинки от 

продуктовата спецификация на стр. 3 и 4 се установи, че те не доказват тази характеристика, 

тъй като се отнасят съответно за моделите DXR2xi и DXR SmartRaman, а не за оферирания от 

участника модел DXR2. В същото време комисията установи, че посочената от участника 

картинка от продуктовата спецификация на стр. 2, отнасяща се за модела DXR2, не съдържа 

визуализация на Раман изображение до или насложено върху видимо изображение, а 

единствено видимо изображение на пробата, върху което се наблюдава малък външен обект. 

Допълнително, на предоставената от участника интернет страница (линк) също се установи, че 

няма доказателства за това дали софтуерът позволява визуализация на Раман изображение до 

или насложено върху видимо изображение. С оглед на установените факти комисията реши, че 

с предоставените материали участникът АСМ2 ЕООД не доказва съответствие на 

предложението си с това минимално техническо изискване.  

5. В минималните технически изисквания за Обособена позиция № 6 „Доставка на Раман 

микроскоп“ от документацията за участие има изискване за предлагания софтуер управляващ 

оферирания Раман микроскоп, както следва: „Оценка на Раман-данните чрез универсални и 

многовариантни методи. Идентификация чрез търсене в библиотеки или чрез многомерна 

линейна регресия. Възможност за създаване на собствени библиотеки“.  В техническото си 

предложение участникът АСМ2 ЕООД е декларирал: „Оценка на Раман-данните чрез 

универсални и многовариантни методи. Идентификация чрез търсене в библиотеки или чрез 

многомерна линейна регресия. Възможност за създаване на собствени библиотеки“. За 

доказване на тази характеристика, участникът АСМ2 ЕООД е предоставил Продуктова 

спецификация на производителя и линк към интернет страницата на производителя на 

оферираната апаратура.  След преглед на посочените от участника стр. 2, 3 и 4 от Продуктовата 
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спецификация на производителя се установи, че в тях липсва информация и доказателства за 

това дали софтуера има възможност за създаване на собствени библиотеки. На предоставената 

от участника интернет страница (линк) също се установи, че няма информация за тази 

характеристика. С оглед на тeзи констатации комисията реши, че с предоставените материали 

участникът АСМ 2 ЕООД не доказва съответствие на предложението си с това минимално 

техническо изискване. 

Б. Участника „Аквахим”АД – поз. 3 ”Апарат за анализ на повърхностна площ и 

порометрия“ 

Мотиви:  

В раздел II. „Съдържание на документите за участие“ точка 2. „Папка № 2 „Оферта”“ 

Възложителят е поставил условие участниците да представят към предложенията си за участие 

„Доказателства за съответствието на предлаганото от участника научно оборудване с 

минималните технически характеристики, определени от възложителя в настоящата 

документация, установено чрез надлежни документи, в т.ч., но не само чрез оригинални 

брошури или спецификации, или техническо досие от производителя, или писмено 

потвърждение от производителя за характеристиките на апаратурата или други 

еквивалентни документи, и/или чрез посочване на точна хипервръзка към интернет адреса на 

официалния сайт на производителя на оборудването, от където са видни техническите 

характеристики на конкретно оферираното научно оборудване. Документите, които са на 

чужд език, задължително се представят на български език“.  За оферираните по обособена 

позиция №3 „Апарат за анализ на повърхностна площ и порометрия“ компютър, принтер и 

монитор участникът Аквахим АД е предоставил документ „Описание на конфигурацията за 

компютърната система (Приложение 5)“ за доказване на съответсвие с минималните 

технически характеристики и изисквани от Възложителя. След преглед на предоставеното 

доказателство комисията установи, че това не е документ издаден от производителя на 

оферираната апаратура, а документ издаден от Аквахим АД. С оглед на това комисията не 

приема така предоставеното доказателство от участника за отговарящо на предварително 

обявенoтo от Възложителя изискване и предлага Аквахим АД за отстраняване от участие по 

обособена позиция № 3 „Апарат за анализ на повърхностна площ и порометрия“. 

 На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, 

настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок от получаването му. 

Настоящото решение, протоколите от работата на комисията и докладът на комисията да 

се публикуват в профила на купувача към електронната преписка на поръчката.  

 Настоящото решение  да се изпрати в един и същи ден и при условията и в срока по чл. 

43, ал. 1 от ЗОП да се изпрати до участниците в процедурата и да се публикува в профила на 

купувача, на страницата на възложителя, на ел. адрес: 

 


