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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ПРОТОКОЛ№l 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Днес, 06.03.2019 г. , в 11 :00 часа, в зала 204, в сградата на Института по 

органична химия с Център по Фитохимия при БАН, ул. „Акад. Г. Бончев", Бл. 9, 1113, 

....,гр. София, се проведе заседание на Комисията назначена със Заповед № РД - 09-

45/06.03.2019 г., издадена от Проф. дхн Светлана Димитрова Симова Директор на 

Ин9титут по органична химия с Център по Фитохимия - БАН (ИОХЦФ - БАН), с 

административен адрес: ул. „Акад. Г. Бончев", Бл. 9, 1113 София, за разглеждане, 

оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на 

обществена поръчка - публично състезание с предмет: "Избор на външен екип за 

управление за осъществяване на дейности по управление на проект за създаване 

на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и 

отпадъци . от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни 

продукти", открита с Решение № РД-09-28/11.02.2019 г. на Проф. дхн Светлана 

Димитрова Симова, Директор на ИОХЦФ - БАН 

Комисията е в следния състав: 

Председател: 

Проф. дн Владимир Димитров; 

Членове: 

1. доц. Д-р Калина Алипиева; 

2. Гергана Пашева - юрист; 

3. Донка Димитрова - гл. счетоводител; 

4. Анна Алексиева 

На заседанието на комисията присъстваха всички нейни членове. 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със 

състава, правилата и сроковете за работа на комисията. 

В определения в документацията срок за получаване на оферти са получени 5 

/пет/ оферти. Офертите се предадоха на председателя на комисията с протокол по чл.48, 
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ал. 6 от ППЗОП. Протоколът се подписа от предаващото лице - Анна Алексиева и от 

председателя на комисията. 

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от 

Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, както и че към 

_,,момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 

определено за подаване на оферти не са регистрирани чакащи лица. Приемането на 

оф:ртите е регистрирано в регистъра при ИОХЦФ - БАН, като върху опаковките е 

отбелязан входящ номер, датата и часа на получаването. Офертите са представени в 

запечатани, непрозрачни пликове и с ненарушена цялост. Върху пликовете участниците 

са посочили необходимата информация, изискуема от Възложителя и чл. 4 7, ал. 2 от 

ппзоп. 

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър на 

подадените оферти, а именно: 

№ Вх.№ Дата и час Участник 

1 243 05.03.2019 г. 10:38 ч. „Плеядес България" ООД 

2 251 05.03.2019 г. 14:50 ч. „Темида Проджект" ЕООД 

3 252 05.03.2019 г. 15:34 ч. ДЗЗД „Аймег - Инфинитус" 

4 254 05.03.2019 г. 16:15 ч. „Бенч Марк Груп" АД 

5 255 05.03.2019 г. 16:50 ч. „Смарт консултинг 2019 ДЗЗД 

След като се запознаха с протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП и описаните в него 

участници, членовете на комисията попълниха декларации в съответствие с 

изискванията на чл. 103, ал.2 от Закона за обществените поръчки. Нито един от 

членовете на комисията не си направи самоотвод. 

На публичното отваряне на офертите присъстваха следните представители на 

участниците: 

Паулина Николова Минева - представляващ ДЗЗД „Аймег - Инфинитус"; 

Марияна Димчева Димчева - „Бенч Марк Груп" Ад, с пълномощно; 
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Боряна Божидарова Андонова - „Смарт консултинг 2019 ДЗЗД, с пълномощно. 

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Комисията пристъпи към отварянето на опаковките по реда на постъпване на 

_..офертите, съгласно входящия регистър и проверка на съдържанието им. При 

отварянето на офертите, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на 

чrr. ,54, ал. 3, ал.4 и ал. 5 от ППЗОП. 

1. „Плеядес България" ООД с оферта вх. 243/05.03.2019 г., 10:38 ч. 

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост. Комис~ята пристъпи към отварянето на опаковката и 

проверка на съдържанието й. Констатира се наличието на отделен запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри". Председателят на Комисията оповести 

съдържанието на опаковката на участника. Членове на комисията, както и един от 

присъстващите представители на участниците подписаха плика „Предлагани ценови 

параметри", както и всяка страница от техническото предложение на участника. 

2. „Темида Проджект" ЕООД с оферта вх. № 251/05.03.2019 г. 14:50 ч. 

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и 

проверка на съдържанието й. Констатира се наличието на отделен запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри". Председателят на Комисията оповести 

съдържанието на опаковката на участника. Членове на комисията, както и един от 

присъстващите представители на участниците подписаха плика „Предлагани ценови 

параметри", както и всяка страница от техническото предложение на участника. 

3. ДЗЗД „Аймег-Инфинитус"с оферта вх. № 252/05.03.2019 г. 15:34 ч. 
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Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и 

проверка на съдържанието й. Констатира се наличието на отделен запечатан плик с 

_,,надпис „Предлагани ценови параметри". Председателят на Комисията оповести 

съдържанието на опаковката на участника. Членове на комисията, както и един от 

пр~състващите представители на участниците, различен от настоящия участник 

подписаха плика „Предлагани ценови параметри", както и всяка страница от 

техническото предложение на участника. 

4. „Бенч Марк Груп" АД с оферта вх. № 254/05.03.2019 г. 16:15 ч. 

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и 

проверка на съдържанието й. Констатира се наличието на отделен запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри". При отварянето на опаковката с офертата, бе 

засегната целостта на плика „Предлагани ценови параметри", който веднага бе 

надлежно залепен чрез плътно облепяне с тиксо. Председателят на Комисията оповести 

съдържанието на опаковката на участника. Членове на комисията, както и един от 

присъстващите представители на участниците, различен от настоящия участник 

подписаха плика „Предлагани ценови параметри", както и всяка страница от 

техническото предложение на участника. 

5. „Смарт консултинг 2019 ДЗЗД с оферта вх. № 255/05.03.2019 г. 16:50 ч. 

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и 

проверка на съдържанието й. Констатира се наличието на отделен запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри". Председателят на Комисията оповести 
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съдържанието на опаковката на участника. Членове на комисията, както и един от 

присъстващите представители на участниците, различен от настоящия участник 

подписаха плика „Предлагани ценови параметри", както и всяка страница от 

техническото предложение на участника. 

· С приключване на описаните действия публичното заседание на комисията 

завърши. Председателят на Комисията насрочи закрито заседание на 07.03.2019 г. от 

10.00 ч. 

На 07.03.2019 г. Комисията в пълен състав, продължи своята дейност по 

разглеждане по същество на представените в опаковките документи от участниците, 

изразяващо се в проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор поставени от Възложителя. 

1. Разглеждане на представените документи от участника „Плеядес България 

ООД с оферта вх. № 243/05.03.2019 г. 

Участникът е представил надлежно изготвени документи /на хартиен носител -

Опис на представените документи, одобрените от Възложителя образци/ и Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание. 

Представеният ЕЕДОП от участника Плеядес България ООД съдържа следните 

непълноти и несъответствия: 

Участникът не е посочил в част IV, Раздел Г от ЕЕДОП вид, дата на издаване, срок 

на валидност, обхват и орган, издал Сертификата, съгласно изискванията на раздел IV, 

т. 1.3 от утвърдената документация за участие и раздел III.1.3 от Обявлението за 

обществена поръчка. 

Комисията указва на участника, че в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от 

получаване на настоящия протокол, може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или 

други документи които съдържат променена и/или допълнителна информация. 
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Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства 

настъпили след крайния срок за подаване на оферти. 

2. Разглеждане на представените документи от участника Темида Проджект ЕООД с 

оферта вх. № 251/05.03.2019 г. 14:50 ч. 

Уч~стникът е представил надлежно изготвени документи /на хартиен носител - Опис на 

представените документи, одобрените от Възложителя образци/ и Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписан и 

приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание. 

Видно от представените документи, участникът отговаря на изискванията на 

възложителя за лично състояние и критерии за подбор. 

3. Разглеждане на представените документи от участника ДЗЗД „Аймег -

Инфинитус" с участници „Аймег" ЕООД и "Инфинитус Ар енд Ди" ООД, с 

оферта вх. № 252/05.03.2019 г. 

Участникът е представил надлежно изготвени документи /на хартиен носител -

Опис на представените документи, одобрените от Възложителя образци/ и Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание. 

Представеният ЕЕДОП от участника ДЗЗД „Аймег - Инфинитус" с участници 

„Аймег" ЕООД и "Инфинитус Ар енд Ди" ООД съдържа следните непълноти и 

несъответствия: 

В ЕЕДОП на ДЗЗД „Аймег - Инфинитус": 
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./ за експерт „Управление на риска" - не е посочено както какъв ключов 

експерт е участвало посоченото лице в изброените проекти, с оглед на което 

не се установява съответствие с изискванията на част IV - Критерии за 

подбор, т. 3.1.2. от утвърдената от Възложителя документация, в частта 

относно изискуемия се професионален опит за експерт „Управление на 

риска", както и раздел III.1.3 от Обявлението за обществена поръчка; 

./ Участникът не е посочил в част IV, Раздел Г от ЕЕДОП, обхват на 

посочените Сертификати за управление на качеството, съгласно 

изискванията на раздел IV, т. 1.3 от утвърдената документация за участие и 

раздел III.1.3 от Обявлението за обществена поръчка. 

В представения от "Инфинитус Ар енд Ди" ООД ЕЕДОП: 

./ За експерт „Управление на риска" - не е посочено както какъв ключов 

експерт е участвало посоченото лице в изброените проекти, с оглед на което 

не се установява съответствие с изискванията на част IV - Критерии за 

подбор, т. 3.1.2. от утвърдената от Възложителя документация, в частта 

относно изискуемия се професионален опит за експерт „Управление на 

риска", както и раздел III.1.3 от Обявлението за обществена поръчка . 

./ В част IV, Раздел Г от ЕЕДОП, не е посочен вид, дата на издаване, срок на 

валидност, обхват на Сертификата за управление на качеството, съгласно 

изискванията на раздел IV, т. 1.3 от утвърдената документация за участие и 

раздел III.1.3 от Обявлението за обществена поръчка. 

В представения от АЙМЕГ ЕООД ЕЕДОП: 

./ В част IV, Раздел Г от ЕЕДОП не е посочен обхват на Сертификат за 

управление на качеството, съгласно изискванията на раздел IV, т. 1.3 от 

утвърдената документация за участие и раздел III.1.3 от Обявлението за 

обществена поръчка. 

Комисията указва на участника, че в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от 

получаване на настоящия протокол, може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или 

други документи които съдържат променена и/или допълнителна информация. 
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Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства 

настъпили след крайния срок за подаване на оферти. 

4. Разглеждане на представените документи от участника Бенч марк груп АД с 

оферта вх. № 254/05.03.2019 г. 

Участникът е представил надлежно изготвени документи /на хартиен носител -

Опис на представените документи, одобрените от Възложителя образци/ и Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание. 

Представеният ЕЕДОП от участника Бенч марк груп АД съдържа следните 

непълноти .и несъответствия: 

Участникът не е посочил в част IV, Раздел Г от ЕЕДОП вид, дата на издаване, срок 

на валидност, обхват и орган, издал Сертификата, съгласно изискванията на раздел IV, 

т. 1.3 от утвърдената документация за участие и раздел III.1.3 от Обявлението за 

обществена поръчка. 

Комисията указва на участника, че в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от 

получаване на настоящия протокол, може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или 

други документи които съдържат променена и/или допълнителна информация. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства 

настъпили след крайния срок за подаване на оферти. 

5. Разглеждане на представените документи от участника „Смарт консултинг 2019 

ДЗЗД с участници: Ню Айдиас консулт ООД и АзУкЕн ООД- оферта вх. № 

255/05.03.2019 г. 

Участникът е представил надлежно изготвени документи /на хартиен носител -

Опис на представените документи, одобрените от Възложителя образци/ и Единен 
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европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание. 

Jlредставеният ЕЕДОП от участника Консорциум Смарт консултинг 2019 съдържа 

следните непълноти и несъответствия: 

- · , В ЕЕДОП на обединението, в част IV, раздел В Технически и професионални 

способности, участникът - обединение следва да попълни Колона „За поръчки за 

услуги: извършени услуги от конкретния вид" и Колона „Образователна и 

професионална квалификация'', съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. ЕЕДОП не е 

подписан и от Антония Боянова - представляващ консорциума съгласно чл. 6 от 

договора за създаване на консорциум. 

В представения от АзУкЕн ООД ЕЕДОП: 

./ В Колона „Образователна и професионална квалификация" на Раздел В не е 

посочено името на предлагания експерт „Управление на риска". Видно от 

представената информация е, че същия не отговаря на изискванията на част IV -

Критерии за подбор, т. 3.1.2. от утвърдената от Възложителя документация и 

раздел 111.1.3 от Обявлението за обществена поръчка, в частта относно 

професионалния опит на експерт „Управление на риска", а именно: да е 

изпълнил дейност/услуга, свързана с управление на риска при изпълнението на 

програми/проекти; 

./ В Раздел Г на част IV: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление" на ЕЕДОП, участникът е посочил, че не притежава 

сертификат за качество. Съгласно изискванията на част IV - Критерии за 

подбор, т. 3.1.2. от утвърдената от Възложителя документация, както и раздел 

111.1.3 от Обявлението за обществена поръчка, участникът следва да посочи 

информация за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или 

еквивалент, с обхват включващ управление на програми и/или проекти и/или 

консултиране при управление на програми и/или проекти. Съгласно 

представения договор за създаване на консорциум, чл. 1 О, ал. 2, т. 2, е посочено 
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разпределението на дейностите между двете дружества - участници в 

обединението, като за участника - АзУкЕн ООД са посочени дейности, свързани 

с управлението на риска. В съответствие с П.2.2. от утвърдената техническа 

спецификация на обществената поръчка - Задължителни основни дейности във 

връзка с управлението, мониторинга и организацията на изпълнението на 

проекта (съдържание и обхват на услугите), в подточка П.2.2.В. са описани 

дейности, свързани с управление на риска. Следователно, участникът в 

обединението ще изпълнява дейности, част от предмета на обществената 

поръчка и същия следва да съответства с установените от възложителя критерии 

за подбор, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 

В представения от Ню Айдиас консулт ООД ЕЕДОП: 

./ ЕЕДОП е подписан само от единия управител. Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 във 

връзка сал. 2, т. 3 от ППЗОП, представители на дружеството с ограничена 

отговорност са неговите управители, независимо от начина на 

представителство . 

./ За експерт Държавни помощи е представена информация, че лицето е 

Магистър „Международни отношения", която специалност е в 

професионално направление Политически науки, и същият не отговаря на 

изискванията. Съгласно изискванията на част IV - Критерии за подбор, т. 

3.1.2. от утвърдената от Възложителя документация, в частта относно 

изискуемото се образование за експерт „Държавни помощи", както и раздел 

III.1.3 от Обявлението за обществена поръчка, изискуемите се за посочения 

експерт специалности са от професионално направление Право или 

Икономика. 

Комисията указва на участника, че в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от получаване 

на настоящия протокол, може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други 

документи които съдържат променена и/или допълнителна информация. Допълнително 

представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства настъпили след 

крайния срок за подаване на оферти. 
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С описаните по-горе действия, работата на комисията по първоначално 

разглеждане на документите за съответствие с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор от офертите на участниците в процедурата за избор на 

изпълнител приключи. 

Водени от изложеното по-горе, комисията единодушно Р Е Ш И: 

I. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящият 

протокол, съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, включително 

установяването на наличие на липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

както и нередовност или фактически грешки, да бъде изпратен на участниците в деня 

на публикуването му в профила на купувача. 

П. . На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП се изисква 

от участниците в процедурата, по отношение на които е констатирано несъответствие 

или липса на информация, да представят на комисията нов/и Единен/ни европейски 

документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които 

съдържа/т променена и/или допълнена информация, индивидуализирана по-горе по 

отношение на всеки отделен участник съобразно направените констатации, в срок до 5 

/пет/ работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол. Посочената 

възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. 

Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че 

подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато 

това не води до промяна на техническото предложение. Когато промените се отнасят до 

обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от 

ЗОП, новият Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) може да 

бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 

участника. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
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Изисканите документи следnа л~ бъдат пред 'Т"тн~ 1 ш от участниците с 

придружително писмо nы1 ni1л·1 съглас1ю J1 '·кваrrията на 1кументацията за участие. 

Участниците могат да изпратят докуменл·т~ 11 чрез прег JJ)Ъ'J '-,:ro писмо или куриерска 

служба, при което разходите са за тяхна сметка, като съобразят крайния срок за 

.:"' постъпване на документите пр1r nъзло)I(итсля. 

Настоящият протокол е 1rзгот13сн н ·1 l ~ . 03 . 20 19 г. 

Особено мнение от ЧЛ L' I-IOneтe на ко~ ::1с 11ята не бе нзъ:азr ·о . 

Комисия: 

Председател: Проф. дн J> ·1~ц 11 !\шр ) ~· '.~1· г. > в - ... 

Членове: / 

1. доц. Д-р Кали ш.1 шшие11 ·1 -- / 

r;~/···· 

2. Гергана Пашею · ... 1/h 
3. Донка Димитрnнr 

4. Анна Алексиеn<. 

·"/ 
.• „..'.· 

„о~(/( 
~ 

' а. 
) 

* Забележка: Налице c:r1 1•( 1_r:щ 1 \1.: 111 1 11 >.' : '" ' • от чле1юветс · ком11сията, ю.1то същите са 

заличени на осноnаш 1е 11 : .с\ 2 , nл.5 от :~'1 ' 
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