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ПРОТОКОЛ№l 

(за установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор) 

от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-206/02.08.2019г. на Директора 

н~ Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на 

науките (ИОХЦФ - БАН) за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54-60 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) на получените 

оферти в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на спектрометър за Ядрен 

Магнитен Резонанс (ЯМР спектрометър) за анализ на природни продукти от лечебни 

и ароматични растения, отпадъци от преработката им и формулировки от тях", във 

връзка с изпълнението на проект No BG05M20P001-1.002-0012 за създаване на Център за 

компетентност „У стойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и 

ароматични растения за иновативни биоактивни продукти" по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. 

На 2 август 2019г. от 11.00 часа в сградата на ИОХЦФ - БАН, гр. София, ул. Акад. 

Георги Бончев, бл.9 комисия, назначена с горецитираната Заповед в състав: 

Председател: 

1. Проф. д-р Павлета Шестакова, ръководител на Център по ЯМР спектроскопия в 

ИОХЦФ-БАН, J 

и членове: 

2. Проф. д-р Николай Василев, изследовател в Център по ЯМР спектроскопия в 

ИQХЦФ-БАН; 

3. Доц. д-р Калина Алипиева, заместник-директор на ИО)ХЦФ-БАН; 

4. Гл. ас д-р Мирослав Дангалов, изследовател в Център по ЯМР; спектроскопия в 

ИОХЦФ-БАН 

5. Анелия Мутафова - юрист, 

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

запечатани непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното съдържание. 
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Председателят на комисията получи постъпилите в срок до 17:30 ч. на 01.08.2019г. 

оферти от 2 (двама) участника в откритата процедура по ЗОП за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

спектрометър за Ядрен Магнитен Резонанс (ЯМР спектрометър) за анализ на природни 

продукти от лечебни и ароматични растения, отпадъци от преработката им и 

формулировки от тях", за което се подписа приемо-предавателен протокол съгласно чл. 48, 

ал. 6 от ППЗОП между проф . д-р Павлета Шестакова, председател на комисията и Анна 

"'Алексиева, секретар в ИОХЦФ - БАН. 

След запознаване със списъка на участниците, председателя и членовете на 

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

При отварянето на офертите присъства г-н Цветко Йотов, представител на Брукер 

БиоСпин ГмбХ, който представи своето пълномощно и се легитимира с личната си карта. 

Комисията констатира, че опаковките с офертите на участниците са оформени и 

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

участие в процедурата и пристъпи към тяхното отваряне по реда на постъпването им, както 

следва: 

1. „Джеол Италия" АД - постъпила в 10:30 часа на 30.07.2019г. с вх. № 

804/30.07.2019г.; 

2. „Брукер БиоСпин" ГмбХ - постъпила в 15:35 часа на 01.08.2019г. с вх . № 

827/01.08.2019г.; 

На основание чл. 53, ал. 3 от ППЗОП комисията отвори запечатаните, непрозрачни 

опаковки по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание. Комисията 

провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". 

Трима от членовете на комисия'та и присъстващия представител на участника 

подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани цен9ви параметри" 

на „Джеол Италия" АД. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри" на „Брукер БиоСпин" 

ГмбХ 

След извършването на горепосочените дейности приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на 

представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира 

следното: 
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1. „Джеол Италия" АД: 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

1.1. В представения от участника ЕЕДОП в част II, раздел . Б е дадена 

информация за девет представителя на икономическия оператор, като ЕЕДОП-а е подписан 

с квалифициран електронен подпис само от генералния директор. Комисията направи 

справка в достъпните безплатно източници в интернет относно правно-организационната 

форма под която дружеството осъществява дейността си и относно задължените лица 

съгласно чл. 54. ал. 2 и ал. 3 от ЗОП и след като установи, че не може да получи 

необходимата информация в пълен обем , на основание чл. 40, ал. 3 от ППЗОП изисква от 

участника да представи информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 

ал. 2 (това са лицата, описани в чл . 40 от ППЗОП) и ал. 3 от ЗОП независимо от 

наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат. Моля 

участникът да има предвид, че всички посочени в списъка задължените лица по смисъла на 

чл . 54, ал. 2 и 3 от ЗОП следва да подпишат ЕЕДОП или съгласно чл . 41 , ал . 1 от ППЗОП, 

когато лицата по чл . 54, ал . 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 

отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП и чл. 55 , ал. 1, т. 5 от ЗОП, 

ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият 

разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение 

на останалите задължени лица. 

1.2. Участникът представя Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в електронен вид . В предоставената от участника информация за съответствие с 

критерия за подбор в раздел В „Технически и професионални способности" на ЕЕДОП, 

липсва информация участникът да е изпълнил дейност с предмет идентичен или сходен с 

предмета на поръчката. В посочения раздел участникът е посочил , че е извършвал доставки 

на спектрометър за ядрено-магнитен резонанс JEOL JNM ECZбOOR 7М 1 МНz, но'"не е 

посочил , че е извършвал монтаж и въве:Ждане в експлоатация на посочените спектрометри 

за ядрено-магнитни резонанси , каквото е изискването на възложителя за сходен предмет, 

посочено в раздел 111.1 .3. от Обявлението и в раздел 111 . 3 от документацията. 

На основание чл . 54, ал. 9 от ППЗОП участникът „Джеол Италия" АД да представи 

нов/и ЕЕДОП-и и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

·информация съгласно указанията дадени в настоящия протокол . 

2. Участникът „Брукер БиоСпин" ГмбХ 

2.1. Участникът представя Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в електронен вид . В представения от участника ЕЕДОП в част Il , раздел А 
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наименованието на участника не е изписано на български език, а като държава е посочена 

България (след справка в търговския регистър, дружество с това име и данни не беше 

открито) , в раздел Б наименованията на всички изброени представители на икономическия 

представител също не са на български език. Моля участникът да изпише посочените 

наименования на български език, каквото е изискването на възложителя, посочено в раздел 

JV.2.4 от Обявлението и да посочи коректно наименование на държавата. 

2.2. В представения от участника ЕЕДОП в част П, б. Б е дадена информация за 

тринадесет представителя на икономическия оператор, като ЕЕДОП-а е подписан от 

всички тях, но с невалидни електронни подписи . Моля при подписване на ЕЕДОП 

участникът да има предвид списъка на доставчиците на удостоверителни услуги 

установени/акредитирани на територията на Европейския съюз и достъпен на интернет 

страницата на Европейската комисия на адрес: https: //webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ 

2.3. Комисията направи справка в достъпните безплатно източници в интернет 

относно правно-организационната форма под която дружеството осъществява дейността си 

и относно задължените лица съгласно чл. 54. ал. 2 и ал . 3 от ЗОП и след като установи, че 

не може да получи необходимата информация в пълен обем, на основание чл. 40, ал. 3 от 

ППЗОП изисква от участника да представи информация относно правно-организационната 

форма, под която осъществяват дейността си , както и списък на всички задължени лица по 

смисъла на чл . 54, ал. 2 (това са лицата, описани в чл . 40 от ППЗОП) и ал . 3 от ЗОП 

независимо от наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които 

заемат. Моля участникът да има предвид, че всички посочени в списъка задължените лица 

по смисъла на чл . 54, ал . 2 и 3 от ЗОП следва да подпишат ЕЕДОП или съгласно чл . 41, ал . 

1 от ППЗОП, когато лицата по чл. 54, ал . 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма 

различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т . 1, 2 и 7 ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 

5 от ЗОП , ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случ~й_. че 

подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства 

по отношение на останалите задължени лица .. 

2.4. Офертата на участникът е подписана от упълномощено лице- - г- н Цветко 

Замфиров Йотов и съгласно разпоредбата на чл. 41 , ал. 5 от ППЗОП в ЕЕДОЛ трябва да се 

попълва информация относно обхвата на представителната власт на упълномощеното лице 

и съответно упълномощеното лице е задължено лице съгласно чл. 54, ал. 3 от ЗОП и следва 

да подпише ЕЕДОП. 

На основание чл . 54, ал . 9 от ППЗОП участникът „Брукер БиоСпин" ГмбХ да 

представи нов/и ЕЕДОП-и и/или други документи , които съдържат променена и/или 

допълнена информация съгласно указанията дадени в настоящия протокол. 
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В срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

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

променена и/или допълнена информация 

Комисията проведе 3 (три) заседания на 2, 6 и 9 август 2019г. и изготви и подписа 

настоя1/~!.LQ~ютокол на 9 август 20 \ 9г . в един оригинален екземпляр. 
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