
Утвърждава 

ПРОТОКОЛ 

Днес, 12.07.2017 г. в 11.00 часа в сградата на Институт по органична химия с 
Център по фитахимия (ИОХЦФ) към БАН, бл. 9 се събра комисия, назначена със 
Заповед NQ РД 185/12.07.2017 г. на директора на ИОХЦФ, в състав: 

1. проф.д-р Ваня Куртева- председател 

2. гл.ас. д-р Боряна Трушева 

3. Надежда Ангелова- юрист 

На основание чл. 97, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) назначената комисия следва да разгледа и оцени 

получените офертите, подадени от участници във връзка с открито възлагане по 

реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за сключване на договор/и 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на разтворители и 

химикали за нуждите на Институт по органична химия с Ценпrьр по 

фитохимия къ.м Българска академия на науките". 

Комисията констатира, че обявата по чл. 187, ал.1 от ЗОП е публикувана в 
Профила на купувача на интернет страницата на възложителя на 30.06.2017 г., като 
в същия ден, на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана кратка 

информация за поръчката, по образец. Първоначалният срок за получаване на 

офертите е определен на 07.07.2017 г.- 17:30 ч. 
В определения срок са постъпили четири оферти, поради което и на 

основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 96, ал. 3 от ППЗОП, до колкото 
възлагането вкдючва 3 обособени позиции, а за всяка от позициите са подадени по
малко от 3 бр. оферти, възложителят е публикувал информация за удължаване на 
първоначално определения срок на Портала на АОП (ID 9066072), както и обява и 
съобщение до заинтересованите лица в Профила на купувача на възложителя, с 

посочване на новия срок за получаване на оферти- 11 .07.2017 г., 17:30 часа. 

В новоопределения срок не са постъпили други оферти, поради което и на 

основание чл . 188, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията 
пристъпи към разглеждане и оценяване на получените оферти, независимо от 

техния брой. 

Камелия Доганова, организатор научни дейности, предаде - с приемо

предавателен протокол на председателя на комисията проф. д-р Ваня Куртева, копие 

от регистъра с постъпилите четири оферти. 

Комисията констатира, че в указаните от възложителя срокове са постъпили 

четири оферти, както следва: 

Участник вx.NQ 

1. ЕТ "В алерус ·- Валери Русинов" -за ОП 3 вх. 541/05.07.2017 г., 13:50 ч. 
2. ФОТООД-за ОП 1 вх. 552/07.07.2017 г., 15:45 ч. 
3. Мерк България ЕАД- за ОП 2 вх. 553/07.07.2017 г., 16:00 ч. 
4. Лабимекс АД- за ОП 1 и ОП 2 вх. 556/07.07.2017 г., 17:15 ч. 
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В обявения час за отваряне на офертите се явява Теодора Петрова - 

представител на участника Лабимекс АД, надлежно упълномощена с нотариално 

заверено пълномощно, копие от което се приложи към документацията на 

поръчката. 

На основание чл. 97, ал. 2 във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, след 

получаване от комисията на постъпилите при възложителя оферти, членовете на 

комисията подписаха декларацията по чл.103, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.51, ал.8, 9 

и 13 от ППЗОП. 

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

предложения. 

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

непрозрачни опаковки/пликове, оформени съгласно изискванията на обявата по 

чл.187 от ЗОП. 

 Комисията пристъпи към отваряне на опаковките/пликовете по реда на 

постъпването им.  

  В съответствие с изискванията на чл. 97, ал. 3 пр.първо от ППЗОП, 

комисията обяви и ценовите предложения на участниците,  по реда на тяхното 

постъпване в деловодството на ИОХЦФ, както следва : 

 1. ЕТ „Валерус – Валери Русинов” е представил оферта и ценово 

предложение по обособена позиция 3, като общата цена, предложена за продуктите, 

включени в тази позиция е 19 037.50 лева без ДДС. 

 Техническото и ценовото предложения на участника бяха подписани от 

тримата членове на комисията. 

 Председателят на комисията оповести представените от участника 

документи към офертата. 

 

2. ФОТ ООД е представил оферта и ценово предложение по обособена 

позиция 1, като общата цена, предложена за продуктите, включени в тази позиция е 

19 822.00 лева без ДДС. 

Техническото и ценовото предложения на участника бяха подписани от 

тримата членове на комисията и от представителя на участника Лабимекс АД. 

Председателят на комисията оповести представените от участника 

документи към офертата. 

 

3. Мерк България ЕАД е представил оферта и ценово предложение по 

обособена позиция 2, като общата цена, предложена за продуктите, включени в тази 

позиция е 19 702.66 лева без ДДС. 

Техническото и ценовото предложения на участника бяха подписани от 

тримата членове на комисията и от представителя на участника Лабимекс АД. 

Председателят на комисията оповести представените от участника 

документи към офертата. 

 

4. Лабимекс ООД е представил технически и ценови предложения за 

обособена позиция 1 и за обособена позиция 2, като общата цена, предложена за 

продуктите, включени в обособена позиция 1 е 13 371.62 лв. без ДДС, а за 

продуктите, включени в обособена позиция 2 е 16 815.87 лева без ДДС. 

Техническите и ценовите предложения на участника за съответните 

обособени позиции (ОП 1 и ОП 2) бяха подписани от тримата членове на комисията. 

Председателят на комисията оповести представените от участника 

документи към офертата. 
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С извършване на горните действия приключи публичната част от заседанието 

на комисията. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание с детайлно 

разглеждане на представените документи, удостоверяващи изпълнението на 

изискванията към участниците относно тяхното лично състояние и критериите за 

подбор, в т.ч. техническите и професионални способности, както и съответствието 

на ценовите предложения с възможността участниците да подават оферта за една 

или повече позиции, като подадената оферта задължително трябва да включва 

комплексно предложение за всички продукти от съответната позиция.  

 

 При проверката комисията направи следните констатации 

 1. ЕТ „Валерус – Валери Русинов” е представил оферта и ценово 

предложение за продуктите по обособена позиция 3. Комисията констатира, че 

участникът е представил всички документи, свързани с личното състояние на 

участника и удостоверяващи неговите технически и професионални способности, 

както и конкретните изисквания за изпълнението на поръчката.  

Предлаганите продукти отговарят на изискванията на спецификацията и 

изискванията, заложени в Обявата по чл.187 от ЗОП. Подаденото техническо 

предложение включва всички продукти от позиция 3 и отговаря на изискването на 

възложителя за размера на разфасовките, в т.ч. е спазено изискването оферираните 

брой опаковки, ако са с различна от изискваната разфасовка да са по-малки и кратни 

на зададените от възложителя, като общото количество на дадения продукт по 

спецификацията да се запазва. 

Предложената обща стойност за обособена позиция 3, за която участникът 

ЕТ „Валерус – Валери Русинов” подава оферта, отговаря на изискванията на 

възложителя представеното ценово предложение да включва единични и обща цена 

за всички продукти от обособена позиция 3. Комисията констатира, че 

предложената обща стойност за изпълнение на съответната позиция от поръчката 

(обособена позиция 3) е определeна на база предложени единични цени за единица 

мярка и посочените прогнозни количества. Не е констатирано несъответствие 

между предложените единична и обща цена.  

С оглед направените констатации за предложението на ЕТ „Валерус – 

Валери Русинов” комисията РЕШИ:   

Допуска участника ЕТ „Валерус – Валери Русинов” до класиране за 

обособена позиция 3. 

 

2. ФОТ ООД е представил оферта и ценово предложение за продуктите по 

обособена позиция 1. 

 Комисията констатира, че участникът е представил всички документи, 

свързани с личното състояние на участника и удостоверяващи неговите технически 

и професионални способности, както и конкретните изисквания за изпълнението на 

поръчката.  

Предлаганите продукти отговарят на поставените от възложителя изисквания 

в техническата спецификация и на изискванията, заложени в Обявата по чл.187 от 

ЗОП. Подаденото техническо предложение включва всички продукти от позиция 1 и 

отговаря на изискването на възложителя за размера на разфасовките, в т.ч. е спазено 

изискването оферираните брой опаковки, ако са с различна от изискваната 

разфасовка да са по-малки и кратни на зададените от възложителя, като общото 

количество на дадения продукт по спецификацията да се запазва. 

Предложената обща стойност за обособена позиция 1, за която участникът 

ФОТ ООД подава оферта отговаря на изискванията на възложителя представеното 

ценово предложение да включва единични и обща цена за всички продукти от 
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обособена позиция 1. Комисията констатира, че предложената обща стойност за 

изпълнение на поръчката по обособена позиция 1 е определeна на база предложени 

единични цени за единица мярка и посочените прогнозни количества. Не е 

констатирано несъответствие между предложените единична и обща цена.  

 

 С оглед направените констатации за предложението на ФОТ ООД комисията 

РЕШИ:   

Допуска участника ФОТ ООД до класиране за обособена позиция 1. 

  

3. Мерк България ЕАД е представил оферта и ценово предложение за 

продуктите по обособена позиция 2. Комисията констатира, че участникът е 

представил всички документи, свързани с личното състояние на участника и 

удостоверяващи неговите технически и професионални способности, както и 

конкретните изисквания за изпълнението на поръчката.  

Предлаганите продукти отговарят на поставените от възложителя изисквания 

в техническата спецификация и на изискванията, заложени в Обявата по чл.187 от 

ЗОП. Подаденото техническо предложение включва всички продукти от позиция 2 и 

макар за някои от продуктите да са представени различни разфасовки, е спазено 

изискването оферираните брой опаковки, ако са с различна от изискваната 

разфасовка да са по-малки и кратни на зададените от възложителя, като общото 

количество на съответния продукт, съгласно изискването по спецификацията е 

запазено. 

Предложената обща стойност за обособена позиция 2, за която участникът 

Мерк България ЕАД подава оферта, отговаря на изискването на възложителя 

представеното ценово предложение да включва единични и обща цена за всички 

продукти от обособена позиция 2. Комисията констатира, че предложената обща 

стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция 2 е определeна на база 

предложени единични цени за единица мярка и посочените прогнозни количества в 

техническата спецификация. Не е констатирано несъответствие между 

предложените единична и обща цена.  

 

С оглед направените констатации за предложението на Мерк България ЕАД 

комисията РЕШИ:   

Допуска участника Мерк България ЕАД до класиране за обособена позиция 

2. 

 

4. Лабимекс АД е представил оферта и ценови предложения за продуктите, 

включени в обособена позиция 1 и обособена позиция 2. 

 Комисията констатира, че участникът е представил всички документи, 

свързани с личното състояние на участника и удостоверяващи неговите технически 

и професионални способности, както и конкретните изисквания за изпълнението на 

поръчката за двете обособени позиции.  

Предлаганите продукти отговарят на изискванията на възложителя, заложени 

в техническите спецификации по съответните обособени позиции и изискванията, 

поставени в Обявата по чл. 187 от ЗОП. Подадените технически предложения за 

двете обособени позиции включват всички продукти от ОП 1 и ОП 2 и отговарят на 

изискването на възложителя за обема на разфасовките, в т.ч. е спазено е изискването 

оферираните брой опаковки, ако са с различна от изискваната разфасовка да са по-

малки и кратни на зададените от възложителя, като общото количество на дадения 

продукт по спецификацията да се запазва. 

Предложената обща стойност за обособена позиция 1 и общата стойност за 

обособена позиция 2, за които участникът Лабимекс АД подава оферти, отговарят 



на изискванията на възложителя представеното ценово предложение да включва 

единични и обща цена за всички продукти от съответната обособена позиция. 

Комисията констатира, че предложената обща стойност за изпълнение на поръчката 

по обособена позИция 1 и предложената обща стойност за изпълнение на поръчката 
по обособена позиция 2 са определени на база предложени единични цени за 
единица мярка и посочените прогнозни количества. Не е констатирано 

несъответствие между предложените единична и обща цена за съответната 

обособена позиция. 

С оглед направените констатации за предложението на Лабимекс АД 

относно обособена позиция 1 и обособена позиция 2 комисията РЕШИ: 
Допуска участника Лабимекс АД до класиране за обособена позиция 1. 
Допуска участника Лабимекс АД до класиране за обособена позиция 2. 

След направените констатации комисията продължи работа с класиране на 

допуснатите участници по обособени позиции, както следва: 

ДДС . 

Обособена позиция 1: 
1-во място ..,... Лабимекс АД с предложена обща цена- 13 371.62 лв. без ДДС. 

2-ро място - ФОТ ООД с предложена обща цена- 19 822.00 лв. без ДДС . 

Обособена позиция 2: 
1-во място- Лабимекс АД с предложена обща цена- 16 815.87 лв. без ДДС. 
2-ро място - Мерк България ЕАД с предложена обща цена 19 702.66 лв. без 

Обособена позиция 3: 
1-во място - ЕТ "Валерус - Валери Русинов" с предложена обща цена -

19 037.50 лв. без ДДС . 

Комисията предлага на Възложителя, на основание чл. 97, ал. 4, предложение 
второ от ППЗОП да утвърди настоящия протокол и да сключи договор с 

определените изпълнители между класираните на първо място оферти по трите 

обособени позиции. 

Комисията ·представя настоящия протокол на Възложителя за утвърждаване 

на основание чл . 97, ал. 4, предложение второ. от ППЗОП, като след утвърждаването, 
в един и същи ден протоколът следва да се изпрати на участниците и да се 

публикува в профила на купувача. 

Р4 КОМИСИЯ: 1 ..... .. ........................................... . 

1 пр~~ Куртева 1 

2 .... ... ~ .......... . .... . 

1 гл.ас. д-р Боряна Трушева ! 

З .. .. .. .... ..... ~Jf!/1 ............. . 
1 Надежда Ангелова 1 
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