Утвърждавам:

Дире

ПРОТОКОЛ
На

27.04.2016

г. в

10.00 часа в

сградата на Институт по органична химия с

Център по фитохимия към БАН, бл.9 се събра комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-34/26.04.2016 г. на Директора на Института по органична химия с
Център по фитохимия към БАН, в състав:
1.проф. дхн Владимир Димитров

2. гл. ас. д-р Георги Добриков
3. Силвия Цекова - правоспособен юрист
Задачата на комисията е да разгледа и оцени офертите, подадени от

участници в процедура по глава „Осма"А" от ЗОП(отм .), във връзка с
на ЗОП (в сила от

15

април

2016

§18 от ПЗР

г.) за сключване на договор за възлагане на

обществена порчка с предмет: „Доставка на химикали и разтворители за

нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия

към

Българска академия на науките".

Комисията констатира, че поканата е публикувана на страницата на АОП
и на интернет страницата на възложителя
подаване на офертите е определен на

на

26.04.2016

13.04.2016
г.- 17 ч.

г. Крайният срок

за

В определения срок са постъпили две оферти, както следва:
Участник

вх.№

1 ЕТ "Валерус-Валери Русинов"
2. "Лабимекс" ООД

358/26.04.2016 г.-14:00 ч.
361/26.04.2016 г.-15:25 ч.

В обявения час за отваряне на офертите не се явяват

представители на

участниците.

След

получаване

на

офертите,

членовете

декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 и

на

3

комисията

подписаха

от ЗОП(отм.), съгласно

изискванията на чл. 101г, ал.2 от ЗОП(отм.).

Комисията констатира, че не са налице пречки за отваряне на постъпилите
предложения.

Комисията констатира, че офертите са постъпили в срок, в запечатани

непрозрачни пликове, оформени съгласно изискванията на поканата.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете по реда на постъпването
им.

В съответствие с изискванията на чл.101г, ал.3 пр.второ от ЗОП(отм.),
комисията обяви ценовите предложения на участниците, както следва

1.

ЕТ

"Валерус-Валери

Русинов"

е

представил

оферта

:
и

ценови

предложения по позиция 3, като общата цена, предложена за продуктите по
позиция 3 е 14 851,00 лева без ДДС.
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Техническото и ценовото предложения на участника бяха подписани от
тримата членове на комисията.

Член на комисията оповести представените от участника документи към

офертата.

2.

„Лабимекс" ООД е представил оферта и ценово предложение по

позиция

2, като общата цена, предложена за продуктите по позиция 2 е 9 667,88

лева без Д.ЦС.

Техническото и ценовото предложения на участника бяха подписани от
тримата членове на комисията.

Член на комисията оповести представените от участника документи към

офертата.

Комисията констатира, че по позиция

-

1 няма подадени

оферти.

Комисията продължи работа с детайлно разглеждане на представените
документи,
както

и

удостоверяващи

съответствието

предложената

на

изпълнението
направените

на

изискванията

ценови

към

предложения

обща стойност за даден продукт да не

с

участниците,
изискването

надхвърля общата

прогнозна стойност, посочена от възложителя в спецификацията.
При проверката комисията направи следните констатации

1.

ЕТ

"Валерус-Валери

предложение по позиция

Русинов"

е

представил

оферта

и

ценово

3.

Комисията констатира,че участникът е представил всички документи,
удостоверяващи изпълнението на изискванията на възложителя. Предлаганите

продукти отговарят на изискванията на спецификацията. Предложената цена е
рамките на максимално допустимата прогнозна стойност.

С оглед направените констатации за предложението на ЕТ "Валерус
Валери Русинов" комисията РЕШИ:

Допуска участника ЕТ "Валерус-Валери Русинов" до класиране за
позиция

2.

3.
„Лабимекс" ООД е представил оферта и ценово предложение за

продуктите по позиция

2.

Комисията констатира,че участникът е представил всички документи,
удостоверяващи изпълнението на изискванията на възложителя. Предлаганите

продукти отговарят на изискванията на спецификацията. Предложената цена е в
рамките на максимално допустимата прогнозна стойност.

С оглед направените констатации за предложението на „Лабимекс" ООД
комисията РЕШИ:

Допуска участника „Лабимекс" ООД до класиране за позиция

2.

След направените констатации комисията продължи работа с класиране
на допуснатите участници по позиции, както следва:
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Позиция

1:

Не се извърши класиране, тьй като не е подадена нито една оферта.
Позиция

2

1-во място
Позиция

- „Лабимекс"ООД с предложена цена е 9 667,88 лева без ,ZЩС.

3

1-во място

- ЕТ "Валерус-Валери Русинов" с предложена цена 14 851,00

левабез,ZЩС.
Комисията предлага на Възложителя, на основание чл.101д,

ал.1

от

ЗОП(отм.) да сключи договор с определените изпълнители между класираните
на първо място оферти, по двете позиции, за които има подадени оферти.
Комисията

представя

r

настоящия

протокол

на

Възложителя

утвърждаване на основание чл.101г, ал.З от ЗОП(отм.) във връзка с

-

на зоп (в сила от 15 април 2016 г.).
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§18

за

от ПЗР

