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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

РЕШЕНИЕ 

- · с;~ Н~У~/: ~ о'i~~з~~~~~Е ЗА 
А.ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

№ .РД-09-145/19.06.2019 г. 

На основание чл. 181, ал. 6 във връзка с 108, т.) от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и Протокол № 1/12.03.2019 г., Протокол № 2/23.05.2019 г., и Протокол 

№ 3/18 . 06 .2019г. , от комисията, назначена със Заповед № РД - 09-45/06.03.2019 г., 

. издадена от Проф. дхн Светлана Димитрова Симова - Директор на Институт по 

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

оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка - публично състезание, по реда на ЗОП с предмет: "Избор на 

външен екип за управление за осъществяване на дейности по управление на проект за 

създаване на Център за компетентност „У стойчиво оползотворяване на би о-ресурси и 

отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукт~", 

открита с Решение № РД-09-28 от 11.02.2019 г. на Проф. дхн Светлана Димитрова 

Симова - Директор на Институт по органична химия с Център по Фитохимия - БАН 

(ИОХЦФ - БАН), № 00819-2019-0003 

1. ОБЯВЯВАМ: 

Класиране 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", както следва: 

На първо място - участник ДЗЗД „Аймеr - Инфинитус" с комплексна оценка 
' 

от 96, 06 т. 

На второ място - участник „Темида Проджект" ЕООД с комплексна оценка от 

60 т. 

------------------------------------------------------ W~\Y.,.!;J!{!!DdS. Qg ------------------------------------------------------

Проект: BC05M20POOl-/ .002-00l 2-COI финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за 
интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 
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На трето място - участник „Бенч Марк Груп" АД с комплексна оценка от 57, 82 

т. 

На четвърто място - участник „Плеядес България" ООД с комплексна оценка от 

42, 89 т. 

11. ОПРЕДЕЛЯМ: 

За изпълнител на обществената поръчка участника: 

ДЗЗД „Аймег - Инфинитус" 
f 

Мотиви: Представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

съответстват на изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 

Предложението за изпълнение на обществената поръчка съответства на изискванията в 

утвърдената от Възложителя документация и приложенията към нея. Ценовото 

предложение на участника съответства на изискванията на ЗОП и възложителя, 

правилно е формирано и изчислено и не надхвърля определения финансов ресурс. 

111. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ: 

„Смарт консултинг 2019 ДЗ3Д 

Мотиви за отстраняване на участника: 

На стр. 13, раздел Д от техническото предложение на участника е обозначен като 

индикативен план - график за управление, като в табличен вид са посочени дейностите 

от техническата спецификация, разпределени по експерти, кой какво ще изпълнява, кой 

възлага задачите, как се следи изпълнението, кой приема резултатите и още една 

колона, която на нито една от таблиците не е разпечатана така, че да може да се 

прочете наименованието й и съдържанието в нея. Никъде в този раздел, нито където и 

да било в техническото предложение не се съдържа план-график за изпълнение с 

описание на дейностите на поръчката, в който са посочени сроковете за действие при 

изпълнение на дейностите и при възлагане на конкретни заявки от страна на 

Възложителя. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, , т. 2, б. „а" от ЗОП, 

ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата участника Смарт консултинг 2019 

ДЗЗД, т.к. представеното от него техническо предложение, част от офертата за 

участие, съгласно чл. 39, ал. 3 от ППЗОП не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката, а именно - на т.1.2. от утвърдената Методика за определяне 

на комплексната оценка на офертите, уреждаща задължителното минимално 

съдържание на техническото предложение за изпълнение на поръчката, 

предложение второ - наличие на индикативен план-график за изпълнение с 
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описание на дейностите на поръчката, в който са посочени сроковете за действие 

при изпълнение на дейностите и при възлагане на конкретни заявки от страна на 

Възложителя. 

На основание чл . 43 , ал. 1, във вр. с чл. 22, ал.1 , т. 6 и чл. 181 , ал. 8 от ЗОП 

настоящото решение да се изпрати на участниците в един и същи ден, в тридневен срок 

от издаването му и на основание чл. 24, ал.1 , т.2 от ППЗОП в същия ден да се 

публикува в профила на купувача в електронната преписка на поръчката на адрес: 

l1ttp://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni porachki/obsht porachka personnel 1 2019/ . 

На основание чл. 197, ал.1 , т. 7, б. „а" от ЗОП, решението може да се обжалва в 

10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията. 
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