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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

На основание чл. 106, ал. 6 във връзка с чл. 108, т. 1 и чл. 109 от Закона за 
обществените поръчки, доклад и протокол за резултатите от дейността на комисията за 

..разглеждане и оценка 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, р~пределение и размер 

на пори; Позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за 
термогравиметричен анализ, във връзка с изпълнението на проект № BG05M20P001-1.001-
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-~ от 09.09.2019г. на Директора на ИОХЦФ - БАН, 

публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00819-2019-0010. 

ОБЯВЯВАМ: 

1. Класиране на участниците за изпълнение на обществената поръчка „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 и по двете обособени позиции с , к:--.1<то 

следва: 

Обособена позиция 1: 
I-во място - „Пролаб Инструментс" ЕООД с комплексна оценка от 100,00 т. 
Обособена позиция 2: 
I-во място „ЛабТрейд В и А" ООД с комплексна оценка от 100,00 т. 

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

Мотиви: 
\ 

След като осъществих проверка върху работата 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), установих, че: 

1. Класирането и по двете обособени позиции е извършено от комисията за 

разглеждане и оценка на офертите на участниците, която е извършила работата си 
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добросъвестно , съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП, Техническата спецификация и 

документация за участие, и според критерия за възлагане, одобрен с Решение № ОП-Р-9 от 

09.09.2019 г. на Директора на ИОХЦФ-БАН. 
2. Офертите на класираните участници и по двете обособени позиции отговарят на 

обявените условия, съгласно Решение № ОП-Р-9 от 09.09.2019 г на Директора на ИОХЦФ -
БАН и на изискванията на нормативната уредба. 

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 „Елта90М" ООД от участие в 

процедурата по обособена позиция 1, тъй като техническото му предложение не отговаря на 
изискванията на възложителя. 

Мотиви : 

След като осъществих проверка върху работата на комисията, ~азначена със Заповед 

№ РД-09-252/ 15.10.2019г. на директора на ИОХЦФ - БАН, установих, че комисията 

правилно е преценила, че предложеното от участника оборудване по обособена позиция 1 не 
съответства на минималните технически характеристики и функционалности определени от 

Възложителя. Участникът е представил брошура и резултати от 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 

предложения апарат включва турбомолекулярна помпа, постигаща вакуум 10-6 Ра. В 

техническото предложение участникът посочва хипервръзка към интернет адреса . на 
официалния сайт на производителя на предлаганата апаратура: 

11ttps://www.micromeritics.com/Product-sl10wcase/Тristar-II-Series/Тristar-II-Series2.aspx. След 

направена справка е установено, че посоченият 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. 

111. 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 „Елта90М" ООД от участие в 

процедурата по обособена позиция 2, тъй като техническото му предложение не отговаря на 
изискванията на възложителя. 

Мотиви : 

След като осъществих проверка върху работата на комисията, назначена със Заповед 

№ РД-09-252/15.10.2019 г. на директора на ИОХЦФ - БАН, установих, че комисията 

правилно е преценила, че предложеното от участника оборудване по обособена позиция 2 не 
съответства на минималните технически характеристики и функционалности определени от 

Възложителя. 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 
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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. 

IV. Въз основа на изложеното и във връзка с чл . 109 от ЗОП, 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

По Обособена позиция 1: „Пролаб Инструментс" ЕООД за 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" по обособена 
позиция 1 с предмет „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" 

По Обособена позиция 2: „ЛабТрейд В и А" ООД за 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" по обособена 

позиция 2 с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за 
термогравиметричен анализ" 

Настоящото решение в един и същи ден да се доведе до знанието на участниците в 

процедура за възлагане на обществена поръчка и да се публикува в профила на купувача на 

ИОХЦФ- БАН, заедно с доклада и протокола от дейността на комисията. 

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани 

доклада и протокола от дейността на комисията: 

http: //www.orgchm.bas.bg/obsl1testve11i_porac1lki/obsht_poi-achka _ aparatшa _ 7_2019/ 

Решението подлежи на обжалване в 1 О дневен срок, считано от дата на получаване на 
решението по реда на чл. 196-199 от ЗОП пред Комисията за защита на,....J«}Нit-)Шенцията, гр. 
София, бул. „Витоша" № 18, електронна поща cpcadmin@cp , .b~ ерн т адрес: 
l1htp://www.cpc.bg. Заличена информация на основание 

За Възложител : .... чл .36а , ал.З от ЗОП 
' 

Проф. ;.~-~~~~~"~~~~~~~~-

Упълномощено лице по чл. , ал.1 от ЗОП 
Съгласно заповед № 154/25.06.2019 г. 
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