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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

УТВЪРЖДАВАМ ..... . 

ДОКЛАД •.' 

По чл. 60 от ППЗОП за резултатите от работата на Комисията за разглеждане и оценка на 
получените оферти в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка 
с предмет: „Избор на външен екип за управление за осъществяване на дейности по 

управление на проект за създаване на Ценпrьр за компетентност „ Устойчиво 
оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за 

иновативни биоактивни продукти", открита с Решение № РД-09-203/03.08.2018 г. на 

Директора на Института по органична химия с Център по фитохимия (ИОХЦФ), назначена със 

Заповед № РД-09-222/10.09.2018 г. на Директора на ИОХЦФ, във връзка с проведени заседания 

в периода 11.09.2018 г. -10.10.201 8 г. 

1. Състав на комисията: 

1. доц. Калина Алипиева - зам директор на ИОХЦФ-БАН - председател на комисията 

2. доц. Кръстанка Маринова - представител на ФХФ-СУ - партньор по проекта 

3. доц. Красимир Русанов~ представител на АБИ-ССА - партньор по проекта 

4. Донка Димитрова - гл. счетоводител на ИОХЦФ-БАН 

5. Надежда Ангелова - юрист в ИОХЦФ-БАН. 

Съставът на комисията е определен със Заriовед№ РД-09-222/10.09.2018 г. на Директора 
на ИОХЦФ. Не са извършвани промени в състава на комисията в хода на нейната работа. 

11. Кратко описание на работния процес. 

1.Работа на комисията по време на публичното заседание. 

Публичното заседание се проведе на 11.09.2018 г. в 10.00 часа в сградата на Института 
по органична химия с Център по фитохимия (ИОХЦФ), БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев", 

Бл. 9, зала 204. 

Председателят на комис~ята получи постъпилите в срока до 17.00 ч. на 10.09.2018 г. 
оферти от 3 (трима) участници в откритата процедура по ЗОП за избор на изпълнител на 
обществената поръчка 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 био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни 

биоактивни продукти", за което се подписа приемо-предавателен протокол съгласно чл. 48, ал. 
6 от ППЗОП между доц. Калина Алипиева - председател на комисията и Анна Алексиева - на 
длъжност „експерт ЧР" в ИОХЦФ. 

Работата на комисията започна след прочитане от председателя на комисията на Заповед 

№ РД-09-222/10.09.2018 г. на Директора на ИОХЦФ. Той запозна членовете на комисията със 
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списъка с участниците, съгласно регистъра и приемо-предавателния протокол по чл.48, ал.6 от 
ППЗОП, след което председателят и членовете на комисията подписаха декларацията по чл. 

103, ал. 2 от ЗОП. 
На публичното заседание присъства г-жа Паулина Николова Милева - представител на 

един от участниците - ДЗЗД ,,Аймег-Инфинитус". 
В съответствие с регистъра на постъпилите оферти и приемо-предавателния протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП комисията прегледа опаковките с офертите на участниците и констатира, 

че са оформени и представени съобразно изискванията на чл. 47„_,ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие в процедурата и на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към 
тяхното отваряне по реда на постъпването им, както следва: 

• „Бенч Марк Груп" АД - постъпила на 10.09.2018 год., в 11:20 часа, с Вх.№ 
554/1/10.09.2018 r.; 

• Обединение ДЗЗД „Аймеr-Инфини1)7с" - постъпила на 10.09.2018 rод., в 14:25 
часа, с Вх.№ 555/2/10.09.2018 r.; 

• „Плеядес България" ООД - постъпила на 10.09.2018 год„ в 16:10 часа, с Вх.№ 
559/3/10.09.2018 г. 

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП комисията отвори запечатаните, непрозрачни 
опаковки по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание. Комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Съдържанието 

на опаковките се описа в нарочна Таблица на представените документи, съставляващи офертата 
на участниците, приложена към протокола на комисията и настоящия доклад. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри" на постъпилите 3 броя оферти. 
Присъстващият представител на участника ДЗЗД ,,Аймег-Инфинитус" даде съгласие и 

подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на 

останалите двама участници - „Бенч Марк Груп" АД и „Плеядес България" ООД. 

След извършването на горепосочените дейности приключи публичната част от 
заседанието на комисията. 

2.Работата на комисията по време на закритите заседания. 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията продължи своята работа на закрити 
заседания на 11.09.2018 г„ на 17.09.2018 г. и на 11.10.2018 г., като започна разглеждане на 
представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. В хода на прегЛеда и 
анализа на офертите и приложените документи в тях комисията констатира следното: 

В хода на разглеждане на представените документи и анализа им във връзка с поставени' 

от възложителя изисквания към личното състояние на участниците и критериите за подбор, както 
свързаното с това разглеждане на документацията и на приложената към документациЯ' 

техническа спецификация, комисията установи, че същата е непълна по съдържание и обхват 1 

дейностите на организация и управление на проекта, както и че има дублирания във функциите 

дейностите с тези на вътрешния екип за организация и управление на проекта, поради което не 

отразени фактическите потребности на възложителя от възлагането на обществената поръчка. 
Въз основа на направените констатации комисията реши: Доколкото посочените по-го 

обстоятелства и свързаните с това допуснати нарушения са съществени и при провеждане 

процедурата не могат да бъдат отстранени, на основание чл. 110, ал.1, т.5 във връзка с чл.103, aJ 

от ЗОП, комисията следва да предложи на Възложителя да прекрати откритата процедура 
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възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на външен екип за управление : 
осъществяване на дейности по управление на проект за създаване на Център за компетентно' 

„У стойчиво оползотворяване на бис-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения : 
иновативни биоактивни продукти", поради установени от комисията нарушения при подготовка:: 

на документацията, в частност на техническата спецификация, за откриване и провеждане 1 

процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които 
обявена процедурата. 

·.' 
111. Предложение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител. 

Въз основа на направените констатации, подробно изложени в т. П.2. от настоящия докл: 
комисията предлага на Възложителя да прекрати откритата процедура за избор на изпълнител 

обществена поръчка с предмет: „Избор на външен екип за управление за осъществяване на дейнос 

по управление на проект за създаване на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване 

бис-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти", 
основание чл. 110, ал.1 , т.5 от ЗОП, поради установени от комисията нарушения при подготовк~ 

на документацията, в частност на техническата спецификация, за откриване и провеждане 

процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при коитс 
обявена процедурата. 

На основание чл.60, ал.2 и ал.3 от ППЗОП към настоящия доклад са приложени всич 

документи, изготвени в хода на работата на комисията, като протокол, таблица на представею· 

документи, съставляващи офертата на участниците, както и офертите на участниците. 

Прwюжения: Протокол на комисията, таблица на представените документи, съставлява~ 
офертата на участниците и офертите на участниците. 

Председател 

Членове: 1 . 

..., 
-'.„. 
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