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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКlУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДОКЛАД 
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

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

разглеждане и оценка по реда на чл . 54 и следващите от 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", открита с Решение № РД-

09-111 от 23 .05 . 2019г. на Директора на Института по органична ,химия с Център по 

фитохимия към Българска академия на науките (ИОХЦФ - БАН}, публикувана в регистъра на 

обществените поръчки на АОП под № 00819-2019-0006. 

Настоящият доклад се изготвя на основание чл . 103, ал. 3 от 30П, съобразно 

изискванията на чл. 60, ал. 1 и ал. 3 от ПП30П. 

1. Състав на комисията 

Председател: 

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

ИОХЦФ-БАН, 

и членове: 

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

БАН ; 

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

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

ИОХЦФ-БАН; 

Анелия Мутафова - юрист. 

11. Участници в процедурата 

1. „Джеол Италия " АД 

2. „ Брукер БиоСпин" ГмбХ 

111. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на 

първо място участник 

Комисията извърши следното класиране на участниците : 

1 място: „Джеол Италия " АД с комплексна оценка от 92 .30 т . 

11 място: „Брукер БиоСпин " ГмбХ с комплексна оценка от 57.25 т . 
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Комисията предлага на Директора на ИОХЦФ - БАН да сключи договор с класирания 

на първо място участник - „Джеол Италия" АД . 

Настоящият доклад се подписва от всички членове на комисията и следва да се 

представи на Възложителя, заедно с цялата документация по процедурата, включително: 

представените оферти от двамата участника: „Джеол Италия" АД и „Брукер БиоСпин" ГмбХ, 

допълнително предоставените документи от „Джеол Италия" АД и „Брукер БиоСпин" ГмбХ, 

съобщението по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за дата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

предложения и протоколите от дейността на комисията, заедно с оценителните таблици. 

16.09 . 2019г . 

Комисия в състав: /} 
----~~-LL,,__ 

Заличена .информация на основание чл. Зба, ал. З от ЗОП 
' 

„„„„.„.„„-:.„„„.~ „„.. / 

Проф. д-р Павлета Шестакова 

Заличена информация на основание чл. Зба, ал . 3 ?Т ЗОП 

Проф. д-р Николай Василев 

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

Доц. д-р Калина Алипиева 

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

Гл . ас :ц-р Мирослав Дангалов 

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

Анел Мутафова ~рист-
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