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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА

ЕВРО ПЕЙС КИ СТРУКТУРНИ И

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

-

РЕШЕНИЕ

№ .•fA.::!?.;f. -::.~~ /2V,Do2 . 20 2Ои.
На основание чл.

106,

ал.

6

във връзка с чл.

т.

108,

4

от Закона за обществените

поръчки, доклад, и протокол за резултатите от дейността на комисията, назначена със

Заповед № РД-09-29/ 1 3. 02.2020 г. на Директора на Института по орпµшчна 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 Магнитен
Резонанс

(ЯМР

ароматични

спектрометър) за

растения,

отпадъци

анализ

от

на

природни

преработката

съобразно мотивите изложени в решение №

им

и

продукти

от лечебни

формулировки

от

и

тях",

'/07.11 . 2019г., постановено по преписка №

120'

КЗК-821 /2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, потвърдено с Решение №

231 1/12.02.2020 г .,

постановено по адм . д.

14244/2019 г.

на ВАС .

РЕШИХ:

1. Прекратявам открита процедура за възлагане 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" на основание чл.11 О , ал .

т.

2 от ЗОП,

2,

поради наличие само на една подходяща оферта.

Мотиви:
Единствено участникът „Брукер БиоСпин" ГмбХ отговаря на обявените условия ,
съгласно Решение № РД-09-111 от

23.05.2019

г. на Директора на Института по органична

химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките (ИОХЦФ
изменено

с

Решение

за

одобряване

н&

обявление

за

изменение

или

-

БАН),

допълнителна

информация № РД-09- 111Аот10 . 06 . 2019 г. и на изискванията на нормативната уредба.
Съгласно разпоредбата на чл.110, ал.
прекрати

процедурата

с

мотивирано

2,

т.

решение,

2

от ЗОП Възложителят може да

когато:

има

само

една

подходяща

оферта. В настоящата процедура е налице законовата предпоставка, визирана в цитираната

разпоредба и за Възложителя съществува законосъобразна възможност, при условията на
оперативна самостоятелност

-

връзка,

до

поради

допускането

да прекрати процедурата с мотивирано решение . В тази
класиране

само

на

един

участник ,

намирам ,

че

липсва

реална конкуренция и не е налице възможност за сравнение на офертата в конкурентна

среда, за да бъде избрано икономически най-изгодното предложение , и целесъобразно се
явява 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

формулировки от тях" да бъде прекратена на основание чл.11 О , ал.

преработката

2,

т.

2

им

и

от ЗОП, поради

наличие само на една подходяща оферта. Прекратяването на процедурата е с цел постигане

------------------------------------------------------ www.е и f и п ds. bq -----------------------------------------------------Проект No BG05M20P001-l. 002-0012, Център за компетентност „ Устойчиво оп олзотворяван е на би о-ресурси и
отпадъци от л ечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти ", финанс иран от Оперативна
програма

„ Наука

и образование за интелигентен растеж "

2014-2020,

съфинансирана от Европейския съ юз чрез

Европейския фонд за регионално развитие.

1 от2

J

**** *
*
*
* *•* *

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРО ПЕЙ С КИ СТРУ КТУ РНИ И
ИНВЕСТИЦИ О НН И ФО НДО В Е

ефективност при разходване на публични европейски средства И' спазване на принципите
на чл.

2,

ал.

1

ЗОП. В конкретната ситуация Възложителят преценява, че при липсата на

база за сравнение на оферти, той може да се постави в хипотезата да сключи договор при
най-неизгодни условия и невъзможност да се постигне в максимална степен задоволяване

на интересите на Института, без това да може да се установи чрез сравнение на поне две и
повече подходящи оферти . Именно за предотвратяването на такива ситуации законът е дал
оперативна самостоятелност на Възложителя, взимайки предвид всички аспекти свързани с

провеждането на конкретна обществена поръчка, да преценява далн да сключи договор с
единствения класиран участник или да прекрати процедурата.

11.

На основание чл.

107,

т.

2,

б „а" от ЗОП и въз основа на мотивите посочени от

комисията в доклада и в протокола, отстранявам участника „Джеол. Италия" АД от участие
в процедурата, тъй като техническото му предложение не отговаря на изискванията на

Възложителя.

J

Мотиви: От направеното техническо предложение на „Джеол Италия" АД е видно ,
че участникът не е оферирал конкретен изискуем елемент от задължителното съдържание
на техническото си предложение и по конкретно не е направил конкретно предложение за

компютър съгласно изискванията на Възложителя.

Подробни мотиви са изложени в

протокола и доклада от дейността на комисията.

След като осъществих проверка върху работата на комисията, назначена със Заповед
№ РД-09-29/13.02.2020г. на Директора на ИОХЦФ

- БАН ,

установих, че:

Комисията за разглеждане и оценка на офертите на участниците е извършила

работата си добросъвестно , съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП , Техническата _
спецификация и документация за участие, и според критерия за възлагане , одобрен с
Решение № РД-09-111 от 23.05.2019г. на Директора на ИОХЦФ

-

-

БАН и дадените от съда

указания за преразглеждане на техническото предложение на „Джеол Италия" АД .
Настоящото решение

в

един и

същи ден да се

доведе до

знанието

на всички

участници в процедура за възлагане на обществена поръчка и да се публикува в профила на
купувача, заедно с доклада и протоколите от дейността на комисията.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани
доклада и протоколите от дейността на комисията:

http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki/obsht porachka aparatura 6 2019/
Решението подлежи на обжалване в

на решението по реда на чл.

1О

дневен срок, считано от дата на получаване

196-199 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията,
18, електронна поща с cadmin с
. !fНТернет адрес :

гр . София, бул. „Витоша" №

ЕМ .Заличена информация

hhtp://www.cpc.bg.

Директор на ИОХЦФ-БАН:.. .

на основание

чл .36а, ал.3 от ЗОП
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