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На 01.08.2019г. в 11.00 часа в сградата на Институт по органична химия с Център 

по фитохимия (ИОХЦФ) към БАН , бл .Q се събра комисия , назначена със Заповед № РД-

09-196/01.08.2019 г. на директора на ИОХЦФ, в състав: 

1. проф. Ваня Куртева - председател 

2. гл. ас. Боряна Трушева - член 

3. Анелия Мутафова - член , 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 за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на разтворители и общи химикали за нуждите-на Институт ; 

по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на наук!"те" . 

На заседанието не присъстваха представители на участника. 

Комисията констатира, че обявата по чл.187 , ал.1 от ЗОП е публикувана в Профила 

на купувача на интернет страницата на възложителя на 15.07.20 l 9r., 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 26.07.2019 г. , 

17:00 ч. 



В определения срок е постъпила една оферта, поради което и на основание чл. 188, 

ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.96, ал.3 от ППЗОП възложителят е публикувал информация 

за удължаване на първоначално определения срок на Портала на АОП, както и съобщение 

до заинтересованите лица в Профила на купувача на възложителя , с посочване на новия 

срок за получаване на оферти - 31.07.2018 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 nnзon комисията пристъпи 

към разглеждане и оценяване на получената оферта. 

Комисията констатира, че в указаните от възложителя срокове е постъпила една 

оферта, както следва: 

Участник вх.№ 

1. ЕТ Вале вх . №785/24.07.2019г. 

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

постъпилата при възложителя оферта, членовете на комисията подписаха декларацията по 

чл. 103. ал.2 от ЗОП във връзка с чл.51. ал.8, 9, 1 О и 13 от ППЗОП. 

Комисията констатира, че не са налице пречки за отваряне на постъпилата оферта. 

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

опаковка/плик, оформен съгласно изискванията на обявата по чл . 187 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката/плика. 

в съответствие с изискванията на чл.97. ал. 3 предл. първо от nnзon , комисията 

обяви ценовото предложение на участника, както следва : 

1. ЕТ „Валерус - Валери Русинов" е представил оферта и ценови предложения по 

двете позиции , като общата цена предложена за продуктите по позиция 1 е 48 600, 00 лева 

без ДДС и общата предложена цена за продуктите по позиция 2 е 6 690, 00 лева без ДДС. 

Комисията продължи работа с детайлно разглеждане на представените документи, 

удостоверяващи изпълнението на изискванията към участниците. 

' 
При проверката комисията направи следните констатации: 

1. ЕТ „Валерус - Валери Русинов" е представил оферта и ценови предложения за 

продуктите по двете позиции. 

Комисията констатира, че участникът е представил всички документи, 

удостоверяващи изпълнението на изискванията на възложителя. Предлаганите продукти 
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отговарят на изискванията на спецификацията. Представените ценови предложения по 

двете позиции включват всички продукти от двете позиции. 

С оглед направените констатации за предложението на ЕТ „Валерус - Валери 

Русинов" комисията РЕШИ: 

Допуска участника ЕТ „Валерус - Валери Русинов" до класиране за обособени 

позиции 1 и 2. 

След направените констатации комисията продължи работа с класиране на 

допуснатия участник по позиции, както следва: 

Позиция 1: 

1-во място - ЕТ „Валерус - Валери Русинов" с предложена цена - 48 600, 00 лева 

безДДС. 

Позиция 2 

1-во място - ЕТ „Валерус - Валери Русинов" с предложена цена - 6 690, 00 лева без 

ДДС. 

Комисията предлага на Възложителя, на основание чл.97 . ал.4, предл . второ от 

ППЗОП да утвърди настоящия протокол и да сключи договор с определения изпълнител с 

класираните на първо място оферти по двете обособени позиции. 

Комисията представя настоящия протокол на Възложителя за утвърждаване на 

основание чfl--97 , ал.4, предл. второ от ППЗОП, като след утвърждаването, в един и същи 

ден протоt< ЭCl.;:lt ва да се изпрати на участника и да се публикува в профила на 
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