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\ Заличена информация на основание 
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чл.36а, ал.3 от ЗОП 

ова, 

от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-252/ 15 . 10.2019г. 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 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 работа под вакуум - определяне на специфична повърхност, обем, 

разпределение и размер на пори; Позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация 

на научна апаратура за термогравиметричен анализ , във връзка с изпълнението на проект № 

BG05M20POO 1-1.001-0008 за създаване на „Национален център по мехатроника и чисти 

технологии" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-

2020 (ОП НОИР)„ открита с Решение № ОП-Р-9 от 09 .09.2019г. на Директора на ИОХЦФ -

БАН, публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00819-2019-001 О 

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

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

1. Състав на комисията 

Председател : 

проф. д-р Маргарита Попова 
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и членове: 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

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

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

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

Анелия Муrафова - член, юрист, 

11. Участници в процедурата и по двете обособени позиции 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

1. „Марвел" ООД -участникът подава оферта по обособена позиция 2. 

2. „ЛабТрейд В и А" ООД-участникът подава оферта по обособена позиция 2; 

3. „Пролаб Инструментс" ЕООД - участникът подава оферта по обособена 

позиция 1; 

4. „Елта90М" ООД - участникът подава оферта по обособена позиция 1 и 2; 

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

класирания на първо място участник 

Комисията извърши следното класиране на участниците по обособени позиции: 

Обособена позиция 1 

I-во място: „Пролаб Инструментс" ЕООД с комплексна оценка от 100,00 т. 

Обособена позиция 2 

1-во място „ЛабТрейд В и А" ООД с 'комплексна оценка от 100,00 т. 

11-ро място „Марвел" ООД с комплексна оценка от 99,88 т. 

Комисията предлага на директора на ИОХЦФ - БАН да сключи договор с класирания 

на първо място участник по позициите, както следва - за обособена позиция 1 с „Пролаб 

Инструментс" ЕООД, а за обособена позиция 2 с „ЛабТрейд В и А" ООД. 

IV. Комисията предлага за отстраняване участника „Елта 90М" ООД и по двете 

обособени позиции със следните мотиви : 

1. За обособена позиция 1: Комисията разгледа подробно Техническото предложение на 

„Елта90М" ООД и констатира, че участникът е представил брошура и резултати от 
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изследвания с предлагания апарат само на английски език, които не удостоверяват 

съответствието на параметрите и характеристиките на предлаганата в офертата апаратура с 

официалните параметри и характеристики на производителя. От представените 

доказателства не се вижда, че предложеният апарат включва турбомолекулярна помпа, 

постигаща вакуум 1 о-6 Ра. В техническото предложение участникът посочва хипервръзка 

към интернет адреса на официалния сайт на производителя на предлаганата апаратура: 

h~ps://www.micromeritics.com/Product-showcase/Tristar-II-Series/Тristar-II-Series2.aspx. След 

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

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

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

представено доказателство, което да удостовери съответствието на техническата 

характеристика на предлаганата апаратура с минималното изискване на възложителя. С 

оглед гореизложеното комисията пред.riага участника „Елта90М" ООД да бъде отстранен от 

участие по обособена позиция 1 на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, а именно 

„участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия за изпълнение на поръчката"; 

2. За обособена позиция 2: Комисията разгледа подробно Техническото предложение на 

„Елта 90М" ООД и констатира, че участникът е представил брошура само на английски 

език, която не удостоверява съответствието на параметрите и характеристиките на 

предлаганата в офертата апаратура с · официалните параметри и характеристики на 

производителя. Предложената в техническото предложение характеристика по т. 1 от 

таблица 1 на апарата 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 посоченото минимално изискване от възложителя е работа с проби: от 3 mg до 35 g и 

разделителна способност по-добра от или равна на 0.1 µg. С оглед гореизложеното 

комисията предлага участника „Елта90М" ООД да бъде отстранен от участие по обособена 

позиция 2 на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, а именно „участник, който е представил 
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оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на 

поръчката"; 

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 участниците: „Марвел" ООД, „ЛабТрейд В и А" ООД, „Пролаб 
_,. 

Инструментс" ЕООД и „Елта90М" ООД, съобщението по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за дата, 

часа и мястото на отваряне на ценовите предложения и протокола от дейността на 

комисията, заедно с оценителните таблици. 
_д• _ _______ - ---

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

проф . f-.р Маргарита Попова 

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

· ···· ·~· ·· ··· ···· 

проф. д-р Борис 

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

••••••••• :?. •••••••••• t ·········· ·· 
проф. д-р Тамара Петкова 

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

доц. д-р Иванка Спасова 

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

····· 1zJ'lf:\ ············ 
АнеZ!/' ... ута?рова 
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