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директор проф. дхн Светлана Симова 

ПРОТОКОЛ 

На 03.04.2019 г. в 11 ,00 часа в сградата Институт по органична химия с Център по фитохимия 

към .Българска академия на науките ул. "Акад. Георги Бончев" бл.9 се събра комисия, назначена със 

Заповед № РД-09-79/03.04.2019 г. на Директора на Институт по органична химия с Център по 

фитохимия към Българска академия на науките, в състав: 

Председател: доц. д-р Калина Иванова Алипиева 

Членове: доц. д-р Георги Милчев Добриков 

гл . ас. д-р Яна Иванова Николова 

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 изпълнение на обществена поръчка с предмет: Периодична доставка на химикали за фин 

органичен синтез за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска 

академия на науките" . 

Комисията констатира , че обявата по чл . 187 , ал.1 от ЗОП е публ икувана на 15 .03.2019 г. в 

Профила на купувача на интернет страницата на възложителя, като в същия ден, на Портала за 

обществени поръчки на АОП е публикувана кратка информация за поръчката, по образец с ID № 

9086742. Срокът за събиране на оферти до 02.04.2019 г. В първоначално и допълнително обявен срок 

е постъпила оферта от един участник „Лабимекс" АД. 

В обявения час за отваряне на офертите се явява упълномощен представител на участника 

„Лабимекс" АД Теодора Венциславова Петрова. 

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

членовете на комисията подписаха декларацията по чл.51 , ал . 8, 9, 1 О и 13 и чл.52, ал.2 от ППЗОП. 

Комисията констатира, че не са нали1lе 11речки за отваряне на постъпилото предложение. 

Комисията констатира, че офертата е постъпила в срок, в запечатан непрозрачен пакет, 

оформен съгласно изискванията на обявата по чл.187 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на пакета. 

В съответствие с из искванията на чл.97 , ал.3 пр.първо от ППЗОП, комисията обяви ценовото 

предложение на участника, както следва - 63004,00 лева без ДДС. 



Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на представените документи, 

удостоверяващи изпълнението на изискванията към участника, както и съответствието на 

направеното предложение с конкретните изисквания на възложителя. 

При проверката комисията направи следните констатации: 

Участникът „Лабимекс" АД е представил оферта, която съдържа необходимите документи за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, заложени в обявата по чл. 187 от 

ЗОП и документацията. 

Комисията констатира , че не се установяват липси, непълноти или несъответствия на 

.~ информацията, включително нередовности или фактически грешки, или несъответствия с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор в офертата на участника. 

Представените от участника документи и информация са в съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, посочени от възложителя, и комисията допуска 

участника до следващия етап на процедурата - разглеждане и оценка на предложението. Комисията 

констатира, че офертата е изготвена съгласно изискванията на обявата и документацията към нея. 

Представен е каталог на производител. 

Въз основа на направеното оценяве11е комисията РЕШИ: 

1. Класира на първо място участника „Лабимекс'' АД - 100 точки . 

2. Предлага на директора на Института по органична химия с Център по фитохимия да определи за 

изпълнител на поръчката „Лабимекс" АД, с когото да сключи договор за изпълнение на поръчката. 

Настоящият протокол отразява решения, взети от комисията на заседания, проведени . на 

03 .04.2019 г. 

Протоколът, съставен от комисията, заедно с приложенията към него, се представят на 

Възложителя за утвърждаване. 

Приложения : Плик с офертата на участника 

КОМИСИЯ: 

Председател ..... ~ .... . .... доц. д-р Калина Иванова Алипиева 
......... ~· ................. гл. ас. доц. д-р Георги Милчев Добрнков 

...... .............. .. гл. ас. д-р Яиа Иванова Николова 


