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НАУ КА И ОБ РАЗОВАНИ Е З А
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

ПРОТОКОЛ

от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-252/15.10.2019г. на директора
на Институr 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 получената оферта
в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет :
„Доставка,

монтаж

и

въвеждане

в

експлоатация

на

научна

апаратура

характеризиране на материали, използвани за разработка на чисти технологии" в

(две) обособени позиции: Позиция
научна

апаратура

за

измерване

2

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на

на

адсорбирани

повърхност,

обем,

газове

и

работа

разпределение

и

под

размер

вакуум

определяне

на

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за

термогравиметричен анализ, във връзка с изпълнението на проект №

1. 001-0008

пори;

BG05M20P001-

за създаване на „Национален център по мехатроника и чисти технологии"по

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"

На

на

-

Позиция

2:

специфична

1:

за

15

октомври

2019

г. от

11 .00

часа в сградата на ИОХЦФ

2014-2020
-

(ОП НОИР).

БАН, гр . София , ул .

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

1.

проф. д-р Маргарита Попова

2.

проф. д-р Борис Шивачев- член , ИМК-БАН ;

3.

проф . д-р Тамара Петкова - член, ИЕЕС-БАН ;

4.

доц . д-р Иванка Спасова- член, ИОНХ-БАН ;

5.

Анелия Муrафова- член, юрист,

и членове :

съгласно чл.

54

от ППЗОП проведе публично заседание по отваряне на постъпилите

запечатани непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното съдържание .

Председателят на комисията получи постъпилите в срок до
оферти от

4

17:30

ч. на 14.10 . 2019г.

(четирима) участника в откритата процедура по ЗОП за избор на изпълнител на

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

научна апаратура за характеризиране на материали, използвани за разработка на
чисти технологии" в

2

(две) обособени позиции: Позиция

1:

Доставка, монтаж и

въвеждане в експлоатация на научна апаратура за измерване на адсорбирани газове и
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Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна

термогравиметричен

протокол съгласно чл.

t

определяне на специфична повърхност, обем, разпределение и

размер на пори; Позиция
апаратура

1' д

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

48,

ал.

6

анализ,

за

което

се

подписа

приема-предавателен

от ППЗОП между проф. д-р Маргарита Попова, председател

на комисията и Камелия Доганова, администратор/технически сътрудник в ИОХЦФ

-

БАН.

След запознаване със списъка с участника, председателя и членовете на комисията
подписаха декларация по чл.

103, ал. 2 от ЗОП.

При отварянето на офертите присъстваха Владимир Парашиков, представител на
„Пролаб Инструментс" ЕООД, Василия Маркова, представител на „ЛабТрейд В и А" ООД и

Любомир Гетов, представител на „Елта90М" ООД, които се вписаха в присъствения списък
на публичното заседание, легитимираха се с личните си карти, а Любомир Гетов представи
и пълномощно.

Комисията констатира, че опаковките на 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, както следва:

1.

„Марвел" ООД

-

постъпила в

11 :25

часа на 14.10.2019г. с вх. № 1/14.10 . 2019г.

-

участникът подава оферта по обособена позиция

2.
3.

„ЛабТрейд В и

А"

№2/14.10.2019г.

участникът подава оферта по обособена позиция

-

ООД

постъпила в

2.
13:50

-

„Пролаб Инструментс" ЕООД

-

постъпила в

часа на

16:10

14.10 . 2019г.

2;

часа на 14.10.2019г. с вх.

№3/14.10.2019г. -участникът подава оферта по обособена позиция

4.

с вх.

1;

„Елта90М" ООД - постъпила в
участникът подава оферта по

На основание чл.

54,

ал.

3

16:35 часа на 14.10.2019г. с вх. №4/14.10 . 2019г. обособени позиции 1 и 2;

от ППЗОП комисията отвори запечатаните, непрозрачни

опаковки и оповести тяхното съдържание .

Комисията

провери

за

наличието

на

отделни

запечатани

пликове

с

надпис

„Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на комисията и по един представител
на присъстващите участници подписаха техническите предложения и пликовете с надпис

„Предлагани ценови параметри" на участниците.

След извършването на горепосочените дейности приключи публичната част от
заседанието на комисията.
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Комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на
представените документи по чл .
личното състояние

39,

ал.

2

от ППЗОП за съответствие с изискванията към

и критериите за подбор ,

поставени

от Възложителя и

констатира

следното :

1.

„Марвел" ООД:

Участникът подава оферта по обособена позиция
европейски документ за обществени поръчки

2. Участникът представя Единен
(ЕЕДОП) - 2 броя в електронен вид,

подписани с валиден електронен подпис от лицата задължени съгласно чл .

54, ал . 2 и

ал.

3 от

ЗОП. Съгласно предоставената в ЕЕДОП информация, участникът отговаря на изискванията
за лично състояние и критериите за подбор поставени от възложителя. По отношение на
участника не са констатирани липса,

непълнота или несъответствие на информацията,

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Във връзка с гореизложеното, комисията допуска участника по обособена позиция
до следващия етап на процедурата

2.

-

2

разглеждане на техническото предложение.

„ЛабТрейд В и А" ООД

Участникът подава оферта по обособена позиция

2.

Участникът представя Единен

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид, подписан с
валиден електронен подпис от лицето задължено съгласно чл.

54,

ал .

2

и ал.

3

от ЗОП.

Съгласно предоставената в ЕЕДОП информация , участникът отговаря на изискванията за
лично състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя. По отношение на

участника не са констатирани липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Във връзка с гореизложеното , комисията допуска участника по обособена позиция
до следващия етап на процедурата

3.

-

2

разглеждане на техническото предложение.

„Пролаб Инструментс" ЕООД

Участникът подава оферта по обособена позиция
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

1.

Участникът представя Единен

в електронен вид, подписан с

валиден електронен подпис от лицето задължено съгласно чл .

54,

ал.

2

и ал .

3

от ЗОП.

Съгласно предоставената в ЕЕДОП информация, участникът отговаря на изискванията за
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лично състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя . По отношение на
участника не

са констатирани

липса,

непълнота или

несъответствие

на информацията,

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор, поставени от Възложителя .

„Елта90М" ООД

4.

Участникът подава оферта по обособена позиция 1и2. Участникът представя Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид, подписан с
валиден електронен подпис от лицето задължено съгласно чл .

54,

ал .

2

и ал. З от ЗОП .

Съгласно предоставената в ЕЕДОП информация, участникът отговаря на изискванията за
лично състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя . По отношение на
участника не са констатирани липса, непълнота или несъответствие на информацията,

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор , поставени от Възложителя.

Тъй като критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви , съгласно
чл.

47,

ал . 10 от ППЗОП за отделните обособени позиции Възложителят е допуснал

представяне на едно заявление за участие .

Във връзка с гореизложеното , комисията допуска участника по обособена позиция
до следващия етап на процедурата

Комисията

Техническите

продължи

предложения

-

разглеждане на техническото предложение.

работата

на

1

си

на

28

октомври

участниците

по

всяка

2019

една

от

г.

с

разглеждане

обособените

на

позиции ,

съответствието им с техническата спецификация и оценка на представените Технически
предложения , както следва:

1.

Обособена позиция

1.

„Пролаб Инструментс" ЕООД

1:

Комисията разгледа подробно Техническото предложение на „Пролаб Инструментс"
ЕООД и констатира, че участникът е представил брошури на английски език и в превод на
български

език

с

пълно

техническо

описание ,

удостоверяващи

съответствието

на

параметрите и характеристиките на предлаганата в офертата апаратура с официалните
параметри и характеристики на производителя. За предложените от участника компютър и
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монитор към апарата за контрол и обработка на резултатите е посочен точен каталожен
номер , производител и модел на предлагания компютър и монитор. Комисията направи
справка в интернет, относно предлаганите параметри на посочения компютър и монитор и

установи тяхното съответствие със заложените минимални изисквания на Възложителя.

Комисията, след разглеждане на Техническото предложение на участника „Пролаб
Инструментс" ЕООД, установи , че предложеното оборудване съответства на минималните
технически характеристики и функционалности определени от Възложителя . Резултатите са
отразени в Приложение №

1, Таблица 1, неразделна част от Протокола.

Комисията продължи работа с оценка по показател ПЗ

„Технически преимущества"

на Техническото предложение на участника „Пролаб Инструментс" ЕООД. Комисията
оцени Техническите преимущества на апаратурата предлагана от „Пролаб Инструментс"

ЕООД с

100

точки (Ттп), като резултатите от оценяването са отразени в Приложение №1 ,

Таблица

3, неразделна част от Протокола.

След това комисията извърши оценка на Техническото предложение на участника по

показател ПЗ „Технически преимущества' ', чрез прилагане на формулата за изчисляване на

Показател ПЗ по метода за комплексна оценка, както следва: ПЗ =Ттп*О,60=100*0 , 60=60,00.
Комисията продължи работа с извършване на

оценка на Техническото предложение

на участника по показател П2 „Гаранционен срок". Съгласно техническото предложение на
„Пролаб Инструментс" ЕООД предложеният от участника гаранционен срок е в размер на

четири години, за което получава

100 точки

(Тгс ).

След прилагане на формулата за изчисляване на Показател П2 „Гаранционен срок" от

метода за комплексна оценка, Комисията определя оценката на участника по показател П2,
както следва : П2=Тгс*О , 10=100*0 , 10=10 , ОО .

С

оглед

Инструментс"

направените
ЕООД

до

констатации

следващия

етап

комисията
на

допуска

процедурата

-

участника

отваряне

на

„Пролаб
ценовите

предложения .

2.

„Елта90М" ООД

Комисията разгледа подробно Техническото предложение на „Елта90М" ООД и
констатира, че участникът е представил брошура и резултати от изследвания с предлагания
апарат само на английски език, които не удостоверяват съответствието на параметрите и
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характеристики

на предлаганата

на
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производителя.
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ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

офертата апаратура с

От

t

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

Р ЕГИО Н АПНО РАЗВИТИЕ

представените

официалните

доказателства

не

параметри
се

вижда,

и
че

предложения апарат включва турбомолекулярна помпа, постигаща вакуум 1о- 6 Ра. В
техническото

предложение

официалния

сайт

участникът

на

посочва

хипервръзка

производителя

на

към

интернет

предлаганата

адреса

на

апаратура: :

https://www . micromeritics . com/Product-showcase/Тristar-II-Series/Т ristar-II-Series2 .aspx.

След

направена справка се установи , че посоченият апарат включва вакуумна система достигаща

20* 10- mmHg, което не покрива заложеното минимално изискване от постигане на вакуум
3

10· Ра. Предложена е везна за пробоподготовка A&D с точност O,Olmg без да е представено
6

доказателство ,

което

да

удостовери

съответствието

на

техническата

характеристика

на

предлаганата апаратура с минималното изискване на Възложителя .

Комисията, след разглеждане на Техническото предложение на участника „Елта90М"

ООД, установи , че предложеното оборудване не съответства на минималните технически
характеристики и функционалности определени от Възложителя . Резултатите са отразени в
Приложение №

1, Таблица 2, неразделна част от Протокола.

С оглед констатираното несъответствие на предложената от участника апаратура с
минималните технически характеристики и функционалности определени от Възложителя ,
Комисията реши да не допусне участника до следващия етап на процедурата по обособена
позиция

1-

11.
1.

оценка на техническото предложение.

Обособена позиция

2

„Марвел" ООД

Комисията разгледа подробно

Техническото

предложение

на

„Марвел"

ООД и

констатира, че участникът е представил брошури на английски език и в превод на български
език

с

пълно

техническо

описание ,

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 „Марвел"
ООД,

установи ,

че предложеното оборудване съответства на минималните технически

характеристики и функционалности определени от Възложителя. Резултатите са отразени в
Приложение №

2, Таблица 1, неразделна част от Протокола.
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

Р ЕГ И О Н АЛН О РАЗВ И Т И Е

ИНТЕЛИГЕ НТЕН РАСТЕЖ

Комисията продължи работа с оценка по показател ПЗ

„Технически преимущества"

на Техническото предложение на участника „Марвел" ООД. Комисията оцени Техническите
преимущества на апаратурата предлагана от „Марвел" ООД с

100

(сто) точки (Ттп), като

резултатите от оценяването са отразени в Приложение №2 , Таблица

4,

неразделна част от

Протокола.

След това комисията извърши оценка на Техническото предложение на участника по
показател ПЗ „Технически преимущества", чрез прилагане на формулата за изчисляване на
Показател ПЗ по метода за комплексна оценка, както следва: ПЗ=Ттп*О , 60=100*0 , 60=60 , 00 .
Комисията продължи работа с извършване на оценка на Техническото предложение на
участника по показател П2 „Гаранционен срок". Съгласно техническото предложение на

„Марвел" ООД предложеният от участника гаранционен срок е в размер на четири години ,
за което получава

100 точки

(Тгс) .

След прилагане на формулата за изчисляване на Показател П2 „Гаранционен срок" от
метода за комплексна оценка, Комисията определя оценката на участника по показател П2 ,

както следва: П2=Тгс*О , 10=100*0 , 10=10 , ОО.
С оглед направените констатации комисията допуска участника „Марвел" ООД до
следващия етап на процедурата

2.

-

отваряне на ценовите предложения .

„ЛабТрейд В и А" ООД

Комисията разгледа подробно Техническото предложение на „ЛабТрейд В и А" ООД
и констатира, че участникът е представил декларация на производителя, брошури на
английски език и в превод на български език с пълно техническо описание , 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 „ЛабТрейд
В

и

А"

ООД,

установи ,

че

предложеното

оборудване

съответства

на

минималните

технически характеристики и функционалности определени от Възложителя. Резултатите са
отразени в Приложение №

2, Таблица 2, неразделна част от Протокола.

Комисията продължи работа с оценка по показател ПЗ

„Технически преимущества"

на Техническото предложение на участника „ЛабТрейд В и А" ООД. Комисията оцени

Техническите преимущества на апаратурата предлагана от „ЛабТрейд В и А" ООД с

100
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(сто) точки (Ттп), като резултатите от оценяването са отразени в Приложение №2, Таблица

5, неразделна част от

Протокола.

След това комисията извърши оценка на Техническото предложение на участника по
показател П3 „Технически преимущества" , чрез прилагане на формулата за изчисляване на
Показател П3 по метода за комплексна оценка, както следва: П3=Ттп*О,60=100*0 , 60=60 , ОО.
Комисията продължи работа с извършване на

оценка на Техническото предложение

на участника по показател П2 „Гаранционен срок". Съгласно техническото предложение на

„ЛабТрейд В и А" ООД предложеният от участника гаранционен срок е в размер на четири
години, за което получава

100 точки

(Тгс).

След прилагане на формулата за изчисляване на Показател П2 „Гаранционен срок" от
метода за комплексна оценка, Комисията определя оценката на участника по показател П2,

както следва: П2=Тгс*О , 10=100*0,10=10,ОО.
С оглед направените констатации комисията допуска участника „ЛабТрейд В и А"
ООД до следващия етап на процедурата - отваряне на ценовите предложения .

3.

„Елта 90М" ООД

Комисията разгледа подробно Техническото предложение на „Елта 90М" ООД и

констатира, че участникът е представил брошура само на английски език, която освен това
не

удостоверява

офертата

съответствието

апаратура

с

на

параметрите

официалните

параметри

и

и

характеристиките

на

предлаганата

характеристики

на

производителя.

Предложената в техническото предложение характеристика по т.

1

от таблица

1

в

на

апаратурата по отношение количество на изследваната проба не покрива минималното
изискване на Възложителя, съгласно техническата спецификация. Участникът предлага

работа с проби до

200

мg и разделителна способност по-добра от или равна на

0.5 µg,

а

посочените минимални изисквания на Възложителя са по-високи, а именно работа с проби:
от

3 mg до 35 g и разделителна способност по-добра от или равна на 0.1 µg.
Комисията, след разглеждане на Техническото предложение на участника „Елта90М"

ООД, установи, че предложеното оборудване не съответства на минималните технически

характеристики и функционалности определени от Възложителя . Резултатите са отразени в
Приложение №

2, Таблица 3, неразделна част

от Протокола.
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ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

С оглед констатираното несъответствие на предложената от участникът апаратура с
минималните технически характеристики и функционалности определени от Възложителя ,

Комисията реши да не допусне участника до следващия етап на процедурата по обособена
позиция

2-

оценка на техническото предложение .

Комисията реши следващото заседание, на което да бъдат отворени и оповестени
ценовите

предложения

и

по

участници да се проведе на

двете

обособени

15.11.2019

позиции

г. (петък) в

11.00

органична химия с Център по фитохимия. На основание чл.

на допуснатите

до

този

етап

ч. в сградата на Института по

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 на Възложителя (профил на купувача) и профилите на
купувачите на партньорите по обособена позиция

1,

съгласно споразумението за съвместно

възлагане.

На

г. от

15.11.2019

11:00

ч.

се проведе публично заседание на Комисията за

отваряне на ценовите оферти и по двете обособени позиции на допуснатите до този етап
участници. Комисията констатира, че за деня, часа и мястото за отваряне на ценовите

предложения участниците са уведомени на

12.11.2019

г. чрез публикуване на съобщение в

профилите на купувача на ИОХЦФ-БАН, ИЕЕС-БАН, ИОНХ-БАН и ИМК-БАН.
На публичното заседание за отваряне на ценовите

предложения не

присъстваха

представители на участниците или представители на средствата за масово осведомяване.

В съответствие с изискванията на чл.57, ал .3, предл. трето от ППЗОП председателят на
комисията обяви резултатите от оценяване на офертите , допуснати до този етап и по двете
обособени позиции по показатели П 2 и Пз

, след

което се пристъпи към отваряне на ценовите

предложения.

Комисията обяви ценовите предложения на участниците както следва:

Обособена позиция

1.

1

„Пролаб Инструментс" ЕООД -

без ДДС или

124 680.00

103 900.00

(сто и три хиляди и деветстотин) лева

(сто двадесет и четири хиляди шестстотин и осемдесет)

левасДДС .
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Обособена позиция

1.

130 692.00

108 910.00

(сто и осем хиляди деветстотин и десет) лева без ДДС

(сто и тридесет хиляди шестстотин деветдесет и два) лева с ДДС.

„ЛабТрейд В и А" ООД-

2.

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

2

„Марвел" ООД-

или

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

РЕГИОНАПНО РА З ВИТИЕ

четири) лева без ДДС или

108 484.00 (сто и осем хиляди четиристотин осемдесет и
130 180.80 лева (сто и тридесет хиляди сто и осемдесет

лева и осемдесет стотинки) с ДДС.

След оповестяване на ценовите предложения на участниците и по двете обособени
позиции, публичната част на заседанието приключи.
Комисията продължи работа на закрито заседание с детайлно разглеждане на
съответствието

на

направените

ценови

предложения

от

участниците

с

конкретните

изисквания на Възложителя и установи , че ценовите предложения на участниците допуснати
до този етап и по двете обособени позиции отговарят на изискванията на Възложителя и не
надхвърлят посочената като максимална прогнозна стойност на поръчката.

За изчисляване и по двете обособени позиции на Показател П 1 „Предложена цена"
Комисията

ТЦ

приложи

= 100 Х Тц( ~iп)
т:ц ~ п)

"100" -

Методика

за

комплексна

оценка,

както

следва:

където:

максимални точки по показателя;

"Tц(min)"
"Тц(n)"

,

публикуваната

-

-

най-ниската предложена цена;

цената на n-тия участник.

Точките по П 1 на n-тия участник се получават по следната формула:
П1 = Тц х

"0.30" -

0.30,

където:

относително тегло на показателя.

След прилагане на формулата за изчисляване на Показател П 1 „Предложена цена" от
метода за комплексна оценка, Комисията определи оценката на участниците и по двете

обособени позиции по показател П 1 , както следва:

Обособена позиция

1.
П1

„Пролаб Инструментс" ЕООД

-

Тц

= 100 х 103 900.001103 900.00 = 100,00;

= 100 х 0.30 = 30,00

Обособена позиция

1.
П1

1

2

„Марвел" ООД-Тц

= 99,61

х

= 100 х 108 484.00 /108 910.00 = 99,61

0.30 = 29,88
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2.
П1=

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

РЕГИОНАПНО РАЗВИТИЕ

„ЛабТрейд В и А" ООД

-

Тц

= 100 х 108 484.001108 484.00 = 100,00;

100 х 0.30 = 30,00
След извършеното оценяване по всички показатели за оценка на всяка една оферта,

допусната до този етап , Комисията определи Комплексната оценка (КО) на офертите на
участниците по всяка обособена позиция по формулата КО = П 1

За обособена позиция

1.

следва:

1

„Пролаб Инструментс" ЕООД

За обособена позиция

+ П2 + Пз, както

-

КО

= 30,00+ 10,00 + 60,00 = 100,00

2

1.

„Марвел" ООД- КО=

2.

„ЛабТрейд В и А" ООД- КО

29,88+ 10,00 + 60,00 =99,88
= 30,00+ 10,00 + 60,00 = 100,00

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Обособена позиция

1-во място

1.

1

„Пролаб Инструментс" ЕООД с комплексна оценка от

Обособена позиция

100,00 т.

2

1-во място „ЛабТрейд В и А" ООД с комплексна оценка от
11-ро място „Марвел" ООД с комплексна оценка от

100,00 т.

99,88 т.

Всички решения на комисията бяха взети единодушно , без изразяване на особено
мнение.

На основание чл.

103,

ал.

3

от ЗОП 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.

3 от ЗОП да сключи договор

103,

ал.

с определения изпълнител , класиран на първо място по всяка от

обособените позиции.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
интелигентен РАСТЕЖ

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Комисията проведе заседания на
подписа настоящия протокол на

15

15

и

ноември

28 октомври и 15 ноември 2019 г. и
2019 г. в един оригинален екземпляр.

Неразделна част от настоящия протокол е Приложение

2

с Таблици

1-5,

1,

с Таблица

1-3

изготви и

и Приложение

в които са отразени резултатите от разглеждането и оценяването на

техническите предложения на участниците.

- - - - - - - - -~-~---------

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

·

проф. [-.р М~ргарита Попова

Заличена информация на осноnание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП
проф. д-р Борис Шиl}р.Чев

с:-:1

/;

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

~·~~ф·.· ;~р Т~ар~ Петкова
Заличена информация на основание чл. Зба, ал. З от ЗОП
доц. д-р Иванка Спасова

Заличена информация на ос1ю1.1::111ие чл. Зба, ал.
Ане

3 от ЗОП

утафова
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