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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

УТВЪРЖДАВ

ДОКЛАД
от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-09-29/13.02.2020 г. на

_Аиректора на Института по органична химия с Център по фитохимия към Българска
академия

на науките,

със задача да продължи работата си

от етап разглеждане на

Техническото предложение на участника „Джеол Италия" АД в открита процедура по ЗОП
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане
в експлоатация на спектрометър за Ядрен

ML 'Нитен

Резонанс (ЯМР спектрометър) за

анализ на природни продукти от лечебни и ароматични растения, отпадъци от преработката

им и формулировки от тях", съобразно мотивите изложени в решение № 1202/07.11.2019г.,
постановено по преписка № КЗК-821/2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията

/КЗК/, потвърдено с Решение №

2311/12.02.2020

г., постановено по адм. д.

14244/2019

г. на

ВАС .

Настоящият доклад се изготвя на основание чл.
изискванията на чл.

1.

60,

ал.

1и

ал.

103,

ал

3

от ЗОП, съобразно

3 от ППЗОП.

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.
2.

111.

„Джеол Италия" АД

„Брукер БиоСпин" ГмбХ

Кпасиране на участниците и предложение за сключване на договор с

класирания на първо място участник

Комисията извърши следното класиране:
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И

~ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

I място: „Брукер БиоСпин" ГмбХ с комплексна оценка от 57.25 т.
Комисията предлага на директора на ИОХЦФ - БАН да сключи договор с класирания
на първо място участник - „Брукер БиоСпин" ГмбХ.
Комисията предлага за отстраняване участника „Джеол Италия" АД със

IV.

следните мотиви:

Комисията след като разгледа отново обстойно техническото предложение на
„Джеол Италия" АД и се съобрази с мотивите на решение № 1202/07.11.2019г. на КЗК
-"направи следните констатации :

Видно от одобрения образец на представеното в табличен вид приложение към образец №

4 техническо предложение - неразделна част от документацията за' обществената поръчка,
по

отношение

на

спектрометъра

минималните

за

ядрен

технически

магнитен

резонанс

характеристики
е

предвидена

и

функционалности

отделна

графа,

в

за

която

участниците, следва да посочат „Каталожен номер/модел на производителя ; декларация

или друг вид официален документ от производител" за всяка една от оферираните от тях
минимални технически характеристики , изисквани от Възложителя на подлежащия на

доставка спектрометър. Правилата за провеждане на процедурите по обществени поръчки

са формални и участниците трябва да се придържат точно към тях, с цел да се избегне
възможност за всякакъв субективизъм и манипулация при избора на изпълнител . Видно от
съдържанието

на техническата оферта на „Джеол Италия"

оферираното от него приложение в табличен вид (таблица
му предложение

-

предварително

от

и

по

конкретно

от

образеца на техническото

по отношение на модула „компютър и софтуер" не е посочен каталожен

номер/модел, а е посочил единствено
оферирания

1) към

АД

заложените

него

условия

компютър.

в

Участникът в разрез с

JEOL DELTA software.
процедурата

Такава

не

информация

е

посочил

липсва

конкретен

и

в

другата

модел

на

графа

на

приложението , в която участникът дава описание на вида и характеристиките , предлагани

от него

и

точно

място ,

хипервръзка и др .) .

където

могат да бъдат удостоверени

(вид документ (стр .),

Във въпросната графа участникът по отношение на компонента

„компютър и софтуер" е представил информация, от съдържанието на която се вижда

пресъздаване на изискването на възложителя, заложено в техническата спецификация
относно модула „компютър и софтуер" . От така направеното техническо предложение е
видно ,

че

„Джеол

задължителното

Италия"

съдържание

АД
на

не

е

оферирал

техническото

си

конкретен

предложение

изискуем
и

по

елемент

конкретно

не

от
е

направил конкретно предложение за компютър съгласно изискваниЯта на Възложителя.
С оглед изложеното комисията не допуска участника „Джеол Италия" АД до
следващия

етап

на процедурата

-

оценка на техническото

предложение

Възложителя , същия да бъде отстранен от процедурата на основание чл.

и

107,

предлага на

т.

2,

б. „а" от

зоп.
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Настоящият доклад се подписва от всички членове на к6мисията и следва да се
представи на възложителя , заедно с цялата документация по процедурата, решение №

1202/07.11.2019г „ постановено по преписка № КЗК-821/2019 г. на Комисия за защита на
конкуренцията /КЗК/, Решение №

2311/12.02.2020

г. постановено по адм . д.

14244/2019

на ВАС и протокол от дейността на комисията.

г

--Комисия в С"-"то.....,

/J

__

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП
11poq>. д-р

стакова

Заличена информация на основание чл .36а, ал . З от ЗОП

Проф . д-р Никол~ Вас/лев
Заличена ~нфо;;ция на основание чл .36а , ал . З от ЗОГТ\

!

T аличенаинф
u_

п-n Калина ~пиева

ормация на основание ЧЛ зб

···· ···· ····· ···· ...... ....

.

а, ал. 3 отзоп

Гл . ас д-р Мирослав Дангалов

Заличена информация на основание чл .36а, ал.З от ЗОП
~l1!1~ ·· т ·· · ··· ··· ·· · ·
АнеJ е:;пv.~уtафова - юрист
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