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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОТОКОЛ №

2

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

изпълнението

на

от

проект

преработката

No

им

и

формулировки

BG05M20P001-1 .002-0012

за

от

тях",

създаване

във
на

връзка
Център

с
за

компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпа'дъци от лечебни и
ароматични

растения за

иновативни

биоактивни

продукти" по

Оперативна

програма

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

На

28

август

2019

г. на основание чл.

54,

ал.

12

от ППЗОП се проведе закрито заседание на

Комисията, назначена с горецитиранаtа Заповед в състав :
Председател:

1.

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

ИОХЦФ-БАН,
и членове:

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

З. Доц. д-р Калина Алипиева, заместник-директор на ИОХЦФ-БАН;

4.

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

ИОХЦФ-БАН

5. Анелия Мутафова - юрист.
Заседанието се проведе в сградата на ИОХЦФ

- БАН, гр. София, ул. Акад. Георги

Бончев, бл. 9, при следния дневен ред:

1.

Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на

• участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

11 .

'

Разглеждане и оценка на Техническите предложения на допуснатите до този етап

участници .
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Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Комисията започна своята работа с разглеждане на депозираните в канцеларията на
ИОХЦФ

БАН пликове съдържащи документи и информация, във връзка с отстраняване на

-

констатираните с Протокол №

1

несъответствия или липси на информация за участниците в

процедурата, както следва :

•

плик с вх. №

861,

получен на 15 . 08.2019г . в

10:00

часа, с документи на участника

15:20

часа, с документи на участника

„Джеол Италия " АД.

•

плик с вх. №

874,

получен на 16.08.2019г. в

„Брукер БиоСпин " ГмбХ.
При прегледа на получените документи и информация, комисията установи следното:

1.

Участникът „Джеол Италия" АД представя

в указания

в Протокол

следните документи:

Оригинална

1.1.

№

1

срок

'
декларация

за

правомощията

на

подписа

на

изпълнителния

директор, придружена с превод с нотариална заверка на подписа на преводача;

1.2.

Оригинална декларация за извършени дейности с предмет идентичен или сходен

с предмета на поръчката, придру.жена с превод с нотариална заверка на подписа на
преводача;

1.3.
-

Извлечение от камарата за търговия, промишлеността, занаятите и земеделието

Милано, съдържащо идентификационни данни на фирмата, придружено с превод с

нотариална заверка на подписа на преводача .

След преглед на представените документи и информация, комисията установи, че
участникът „Джеол Италия" АД отговаря на поставеi;iите от възложителя изисквания за
лично състояние и критериите за подбор , и допуска участника до следващия етап на
процедурата

2.

-

разглеждане и оценка на Техническото предложение.

Участникът „Брукер БиоСпин" ГмбХ представя в указания в Протокол

1

срок

следните документи :

2.1.

Нов ЕЕДОП с попълнена, изисканата с Протокол №

1

информация, подписан с

валидни електронни подписи от лицата, съгласно изискванията на ЗОП;

2.2 . Оригинал
2.3
Гi RB

на декларация по чл.

41,

ал.

1 от

ППЗОП ;

Извлечение от Търговския регистър Б на Районен съд Манхайм по фирмен номер

102368,

придружено с превод на български език .

След преглед на представените документи и информация, комисията установи, че
участникът „Брукер БиоСпин" ГмбХ отговаря на поставените от възложителя изисквания за
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лично състояние и критериите за подбор и допуска участника до следващия етап на
процедурата

11.

-

разглеждане и оценка на Техническото предложение.

Разглеждане и оценка на Техническите предложения на участниците.

Комисията продължи работата си с разглеждане на Техническите предложения на
допуснатите до този етап участници, съответствието им с техническата спецификация и
оценка

на

представените

Технически

предложения.

Разглеждането

и

оценката

на

Техническите предложения на участниците беше направено според реда на постъпване на
документите за участие в процедурата, отразено в Протокол №1 и Приемно-предавателния
протокол по чл .

48,

ал.

6 от

ППЗОП.

За участника „Джеол Италия" АД

Комисията разгледа подробно Техническото предложение на „Джеол Италия" АД и

констатира, че участникът е представил Декларация от производител, . удостоверяваща
съответствието на параметрите и характеристиките на предлаганата в офертата апаратура с
официалните параметри и характеристики на производителя.
Комисията, след разглеждане на Техническото предложение на участника „Джеол

Италия"

АД,

установи,

че

предложеното

оборудване

съответства

на

минималните

технически характеристики и функцион·алности определени от Възложителя. Резултатите са

отразени в Приложение №
Комисията
Техническото
Техническите
(осемдесет

и

1, Таблица 1,

продължи

предложение
преимущества
девет)

точки

работа
на
на

неразделна част от Протокола.

с

оценка

участника
апаратурата

(Ттn),

като

на

„Джеол

„Технически
Италия"

предлагана

резултатите

от

преимущества"

АД .

Комисията

от „Джеол

оцени

Италия" АД с

оценяването

са

на

отразени

89
в

Приложение №1, Таблица З, неразделна част от Протокола.
За участника „Брукер БиоСпин" ГмбХ

Комисията разгледа подробно Техническото предложение на Брукер БиоСпин"
ГмбХ и констатира, че участникът е преДставил Декларация от производител и брошури,
удостоверяващи

съответствието

на

параметрите

и

характеристиките

на

предлаганата

в

офертата апаратура с официалните параметри и характеристики на производителя.
Комисията, след разглеждане на Техническото предложение на участника „Брукер

БиоСпин" ГмбХ, установи, че предложеното оборудване съответства на минималните
технически характеристики и функционалности определени от Възложителя. Резултатите са

'отразени в Приложение № 1, Таблица 2, неразделна част от Протщюла .
Комисията

продължи

работа

с

оценка

на

„Технически

преимущества"

Техническото предложение на участника „Брукер БиоСпин" ГмбХ.

Комисията оцени

Техническите преимущества на апаратурата предлагана от „Брукер БиоСпин" ГмбХ с
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две)

точки

(Ттп),

като

резултатите

от

Приложение №1, Таблица

4,

Оценка

предложения

на участниците

на Техническите

предложения,

на Техническите
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оценяването

са

отразени

в

неразделна част от Протокола.
по показател

П 3 „Технически

преимущества".
След разглеждане

комисията

извърши оценка на

Техническите предложения на участниците по показател П 3 „Технически преимущества",
чрез прилагане на формулата за изчисляване на Показател П з по метода за комплексна

.,.

оценка , както следва :

•

П 3 за „Джеол Италия" АД: (Ттп)хО.7

•

Пз за „Брукер БиоСпин" ГмбХ: (Ттп)хО.7

= 89хО.7 = 62.30

т.

= 42хО.7 = 29.40 т.

Оценка на Техническите предложения на участниците по показател П 2 „Гаранционен

срок".
Съгласно

техническото

предложение

на

участника гаранционен срок е в размер на
получава

100 (сто)

„Джеол

24

Италия" АД

предложеният от

(двадесет и четири) месеца , за което

точки (Тгс).

Съгласно техническото предложение на „Брукер БиоСпин" ГмбХ предложеният от
участника гаранционен срок е в размер на
получава

100 (сто)

24

(двадесет и четири) месеца , за което

точки (Тгс) .

След прилагане на формулата за изчисляване на Показател П 2 „Гаранционен срок" от
ме тода за комплексна оценка , Комисията определя оценката на участниците по показател

П 2, както следва :

•

П 2 за „Джеол Италия" АД: (Тгс)хО.1=

lOOx0.1 = 10 т.

•

П 2 за „Брукер БиоСпин" ГмбХ: (Тгс)хО.1=

lOOx0.1 = 10 т.

С оглед направените констатации 'комисията допуска участниците „Джеол Италия"
АД и „Брукер БиоСпин" ГмбХ до следващия етап на процедурата

-

отваряне на ценовите

предложения.

Комисията реши следващото заседание, на което да бъдат отворени и оповестени
ценовите предложения на допуснатите до този етап участници да се проведе на

02 .09.2019

f . в 14.00 ч . в сградата на Института по органична химия с център по фитохимия . На
основание чл.

57,

ал .

3

от ППЗОП Комисията взе решение участниците в процедурата да

бъдат уведомени за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите
предложение , чрез

публикуване на съобщение на официалната

интернет-страница

Възложителя (профил на купувача).
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ИНВЕ С ТИЦИ О ННИ ФОНД О ВЕ

на

ценовите

оферти

на

участниците

и

определяне

на

показател

П1

"Предложена цена".
На 02.09.2019г. от

14 ч. се проведе публично заседание на Комисията за отваряне на

ценовите оферти на допуснатите до този етап участници . Комисията констатира, че за деня
и часа за отваряне на ценовите предложения участниците са уведомени на

28.02.2019

г.

чрез публикуване на съобщение в профила на купувача.

На

публичното

заседание

следните представители на

за

отваряне

на

ценовите

предложения

присъстваха

участниците:

•

Представител на „Джеол Италия": г-н Борис Попов

•

Представител на „Брукер БиоСпин" ГмбХ: г-н Цветко Йотов

Представителите на двамата участника се идентифицираха с личните си карти и

'

представиха своите пълномощни.

В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3, предл. трето ППЗОП председателят на

комисията обяви резултатите от оценяване на офертите по показатели П 2 и П 3 , след което
се пристъпи към отваряне на ценовите предложения.

Комисията обяви

ценовите предложения

на допуснатите участници

по реда

на

постъпването им:

•

Ценово предложение на „Джеол Италия":

1858 038.00 (един милион осемстотин

петдесет и осем хиляди и тридесет и осем) лева без ДДС, или обща стойност от

2 229 645.60

(два

милиона

двеста

двадесет

и

девет

хиляди

и

шестстотин

четиридесет и пет/6) лева с включен ДДС.

•

Ценово предложение на „Брукер БиоСпин" ГмбХ:

2 082 000.00 (два милиона и

осемдесет и две хиляди) лева без ДДС, или обща стойност от

2 498 400.00 _(два

милиона четиристотин деветдесе~ и осем хиляди и четиристотин) лева с включен
ддс.

След оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници, публичната
част на заседанието приключи .

Комисията продължи работа на закрито заседание, с детайлно разглеждане на
съответствието

на

направените

конкретните изисквания
отговарят на

на

изискванията

ценови

Възложителя

на възложителя

предложения

от

всеки

и установи, че и двете

от

участниците

ценови предложения

и не надхвърлят посочената като максимална

прогнозна стойност на поръчката.
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИ О ННИ ФОНДОВЕ

изчисляване

на

Показател

П1

„Предложена

цена"

Комисията

приложи

публикуваната Методика за комплексна оценка , както следва:

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена

- 100

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската
предложена цена по следната формула :

Тц

= 100 Х

'Г=\ ( "'' ,. )

( ) , където :

Тц t!

-

"100" - максимални

-

"Тц

(min)" -

-

"Тц

(n)" -

точки по показателя ;

най-ниската предложена цена;

цената на n-тия участник .

Точките по П 1 на n-тия участник се получават по следната формула :
П 1 = Тц х

-

0.20,

където :

"0.20" - относително тегло

'

на показателя.

(Забележка: Точността на пресмятанията е до втори знак след десетичната запетая.)
Точките по параметър Тц, които получава участникът „Джеол Италия" АД въз основа
на Ценовото си предложение са както следва:

Тц = lOOx{l 858 038/1 858 038) = 100 т.
Точките по параметър Тц, които получава участникът „Брукер" АД въз основа на
Ценовото си предложение са както следва :

Тц = lOOx(l 858 038/2 082 000) = lOOx0.89.24=89.24 т.
След прилагане на формулата за изчисляване на Показател П 1 „Предложена цена" от
метода за комплексна оценка, Комисията определи оценката на участниците по показател

П 1 , както следва :

•

П 1 за „Джеол Италия" АД: {Тц)хО.2=

•

П 1 за „Брукер БиоСпин" ГмбХ: {Тц)хО.2= 89.24хО.2

След

извършеното

оценяване

по

lOOx0.2 = 20 т.

всички

= 17.85 т.

показатели,

Комисията

определи

Комплексната оценка {КО) на офертите на всеки от участниците по формулата:

Максималният брой точки, които всеки участник може да получи за КО е

•

100 точки .

За „Джеол Италия" АД
КО

= П 1 + П2 + Пз = 20 + 10 + 62.30 = 92.30 т.
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За „Брукер БиоСпин" ГмбХ:

•

КО

= П1 +

П2

+ П3

=17.85+10

+ 29.40 = 57.25

т.

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1място: „Джеол Италия" АД с комплексна оценка от 92.30 т.
11 място: „Брукер БиоСпин" ГмбХ с комплексна оценка от 57.25 т.
Всички решения на комисията бяха взети единодушно, без изразяване на особено
мнение.

На основание

чл.

103,

ал .

3

от 30П комисията следва да изготви доклад, в който да

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

103,

30П да сключи договори с определения изпълнител, класиран i-+a първо място.

Настоящият
28 . 08.2019г. и

Протокол

02.09.2019

протокол е Приложение

1,

№2

е

изготвен

г. и подписан на

съдържащо

4

от заседания

16.09.2019

на

комисията

проведени

г. Неразделна част от настоящия

броя Таблици, в които са отразени резултатите от

оценяването на Техническите предложения на участниците.

Заличена информация на основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП
/

Проф. д-р , Павлета Шестакова

Заличена инфор~ация на основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП
Проф . д-р Николай Василев=--------

Заличена информация на основание чл.

36

а,

ал 3 отЗОП

.

µ,uц. д-р Калина Алипиева

Заличена информация на основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП
_______,_Гл .

а ~Миросла в данr:.ало.D-----------

Заличена информация на основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП
Анели~тафова

на

- юрист
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