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ПРОТОКОЛ 

На 23.07.2019 г. В 10:30 часа в сградата на Института по органична химия с 
Център по фитохимия - БАН, София, ул. Георги Бончев, бл. 9 се събра комисия, 
назначена със заповед № РД-09-166/23.07.2019 г. на Директора на Института по 

органична химия с Център по фитохимия към Българската Академия на Науките, в 

състав: 

Председател: проф. д-р Николай Василев 

Членове: 

1. доц. д-р Калина Алипиева 

2. проф. дн Людмил Антонов 

3. доц. д-р Милена Спасова 

4. Силвия Цекова - юрист 

Комисията следва да отвори, разгледа и оцени по реда на тяхното 

постъпване подадените оферти във връзка с обявена процедура за избор на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на персонални 
компютри, монитори, лаптопи и работни станции за нуждите на ИОХЦФ

БАН". 

Комисията констатира, че обявата по чл. 187 от ЗОП е публикувана на 
04.07.2019 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. В първоначалния срок по обособени позиции 1, 2 и 3 
са постъпили по-малко от три оферти, поради което е удължен срока за събиране 

на оферти по посочените позиции до 22.07.2019 г. 



В обявения час за отваряне на офертите не се явяват представители на 

участниците. 

В определения срок са постъпили оферти от следните участници: 

1. Вх. № 743 от 15.07.2019 ч. -Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ ООД- поз. 1 

2. Вх. № 744 от 16.07.2019 ч. - Игъл Софтуер ООД- поз. 3 и 4 

3. Вх. № 745 от 16.07.2019 ч. - Елком 2008 АД- поз . 4 

4. Вх. № 747 от 16.07.2019 ч. - РИСК ЕЛЕТРОНИК ООД- поз. 2, 3 и 4 

5. Вх. № 763 от 22.07.2019 ч. - Елком 2008 АД- поз. 3 

6. Вх. № 764 от 22.07.2019 ч. - Елком 2008 АД- поз. 2 

На основание чл. 97, ал. 2 във връзка с чл. 51, ал. 8 и сл. от ППЗОП, след -
получаване на списъка с постъпилите оферти, членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал . 8, ал. 9, ал. 13, чл. 52, 
ал. 2 и чл. 97, ал. 2 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 пликове , оформени съгласно изискванията на обявата по 

чл . 187 от зоп. 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете. В съответствие с 

изискванията на чл. 97, ал. 3 пр. първо на ППЗОП, комисията обяви ценовите 
предложения на участниците , както следва: 

„Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ" ООД 

Поз . 1 - 24234.00 лева без ДДС 

„Игъл Софтуер" ООД 

Поз. 3 - 4545.45 лева без AQC 

Поз. 4 - 7098.00 лева без AQC 

„Елком 2008" АД 

Поз. 4 - 6835.00 лева без AQC 

„РИСК ЕЛЕКТРОНИК" ООД 

Поз . 2 - 16300.00 лева без ДДС 

Поз . 3- 3993.00 лева без AQC 

Поз. 4 -6254.00 лева без AQC 

„Елком 2008" АД 
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Поз. 3 -4575.00 лева без ДДС 

Поз. 2 - 15990.00 лева без ДДС 

Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на 

представените документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията на 

участниците, както и съответствието на направените предложения с конкретните 

изисквания на възложителя. 

При проверката комисията направи следните констатации: 

1. Участникът „Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ" ООД е представил оферта по поз.1, 
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 техническото предложение. 

2. Участникът „Игъл Софтуер" ООД е представил оферта по поз. 3 и 4, 
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, непълно'Ц1 __ или 
несъответствия на информацията , включително нередовности или фактически 

грешки, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор в офертата на участника. J 

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 техническото предложение. 

3. Участникът „РИСК ЕЛЕТРОНИК" ООД е представил оферта по поз. 2, 3 и 
4, която съдържа необходимите документи за изпълнение на поръчката, съгласно 
изискванията на възложителя, заложени в обявата по чл. 187 от ЗОП и 

документацията. 
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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 техническото предложение. 

4. Участникът „Елком 2008" АД е представил оферти по поз. 2, 3 и 4, които 
съдържат 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 техническото предложение. 

В изпълнение на втората задача комисията продължи работата си, за да 

разгледа техническите предложения на участниците. 

При детайлно разглеждане комисията констатира следното: 

1. Участникът „Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ" ООД е представил техНИЧ-еско 
предложение по поз. 1, сьгласно изискванията на възложителя, като са 
посочени всички характеристики на предлаганото_ оборудване. 

Комисията допуска участника до оценяване на ценовото предложение. 

2. Участникът „Игъл Софтуер" ООД е представил технически 

предложения по поз. 3 и 4, съгласно изискванията на възложителя, като 
са посочени всички характеристики на предлаганото оборудване. 

Комисията допуска участника до оценяване на' ценовите предложения 

по двете позиции. 

3. Участникът „РИСК ЕЛЕТРОНИК" ООД е представил технически 

предложения по поз. 2, 3 и 4. Предложението по позиция 2 отговаря на 
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техническата спецификация т. 1.4.19 Твърди дискове (инсталирани -
брой и обем) 1 х 960GB SSD, 2 х 4ТВ SATAlll. Комисията допуска 
участника до оценяване на ценовите предложения по трите позиции. 

4. Участникът „Елком 2008" АД е представил технически предложения по 
поз. 2, 3 и 4. Предложението по позиция 2 не отговаря на изискването 
на техническата спецификация, посочено в т. 1.4.19 „Твърди дискове 
(инсталирани - брой и обем) 1 х 960GB SSD, 2 х 4ТВ SATAlll. С оглед 
направената констатация. Комисията отстранява участника от участие 

по поз. 2 на основание чл.107, т.2 „а" ЗОП - представил е оферта, която 
не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на 

поръчката. 

Комисията допуска участника до оценяване на ценовите предложения -
по позиции 3 и 4. 

Комисията пристъпи до класиране на участниците по критерии „най-ниска 

цена" по позициите, по които участниците са допуснати до класиране: 

Позиция 1 

Първо място „Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ" ООД с предложена цена 24234.00 
лева без ДДС 

Позиция 2 

Първо място „РИСК ЕЛЕТРОНИК" ООД с предложена цена 16300.00 лева 
безДДС 

Позиция 3 

Първо място „РИСК ЕЛЕТРОНИК" ООД с предложена цена 3993 . 0D. [leвa 

без ДДС 

Второ място „Игъл Софтуер" ООД с предложена цена 4545.45 лева без 
ДДС 

Трето място „Елком 2008" АД с предложена цена 4575.00 лева без ДЦС 

Позиция 4 

Първо място „РИСК ЕЛЕТРОНИК" ООД с предложена цена 6254.00 лева 
\ 

безДДС 

ДДС 

Второ място „Елком 2008" АД с предложена цена 6835.00 лева без ДДС 

Трето място „Игъл Софтуер" ООД с предложена цена 7098.00 лева без 
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Комисията предлага на възложителя да сключи договори с определените 

изпълнители между класираните на първо място оферти по четирите обособени 

позиции. 

Всички решения на комисията бяха взети единодушно, без изразяване на 

особено мнение. 

Приложения: Пликове с офертите на участниците. 

КОМИСИЯ: 
3 отзоll 

-qJ\ 36а, aJ\· 
о~а\\\\е . 

Председател: проф. д-р Ни~-:. 11.\\51 \\а ос\\ . / 
"-О\) 1"\.а 

-qe\\a \\\\'\:' 
заn\\ 

~ ЗотЗОП 
ия на основание чл. 3 а, ал. 

1 . доц . д-р Ка. Заличена информац 
/J._ 11 ........---... /~---

2. проф . дн Л~--· ·- ----------- е чл Зба ал. 3 от ЗОП 
формация на основани . ' 

заличена ин .,, 

Членове: 

3. ДОЦ. д-р Миr. - „-„„.11::н2 3 от ЗОП 

- :: ипформоnия иа осиовааие ЧJI;.j-• ал. 
4. Силвия Ц< зали рж( 
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