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Чл. ЗSа, ал.З зап ер. ззлд 

УТВЪРЖДАВАМ: .. 

Директор на ИФХ- БАН 

ДОКЛАД 

от дейността на Комисията. назначена със Заповед със Заповед N2 45-РД-09/29.05.1020 г на 

Директора на Институт ло физикохимия към Българска академия �ta науките (ИФХ-БА! J) за 

разглеждане. оценка 11 класиране по реда на чл. 54-60 от Правилника за прилаrа11е на Закона за 

обществени поръчки (ЛЛЗОП) на полученнте оферти в открита процедура поЗОПза избор 11а 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА, МОНТАЖ ИВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА 

НА МЕТАЛОГРАФСКИ ОБРАЗЦИ" публикувана в регистъра на обществешпе поръчки на 

АОЛ под N2 00988-1020-0002 

Настоящият доклад се изt отвя на основани чл. 103. ал 3 от 3011. съобразно нзискванията 

на чл. 60. ал. 1 и ал. 3 от ПЛЗОI 1. 

Комнсия в състав: 

Председател: доц. д-р Драгомир Младенов Тачев 

Ч.ТJСНОВС: 

1. доц. д-р Богдан Ставрев Рангелов 

2. доц. д-р Георги Вячеславович Авдеев 

3. Добринка Хрнстова Андреева - главен счетоводител 

4. Силвия Косева Цекова -юрист 

Участющи в процедурата 

1 . .. Трокуттсстгруп България·· ООД 

2 . . .  С.Е.М. Технолъджийс .
. ЕООД 

Догоаор DOJ-28-1 17.12.2019 JJHФPAЛi4T .. Pmnpeдe.'lella tmфpacmpyJ..:mypa от lfe71171fJOlU! за 
производство и изс!lедва11е IICIIЮвu.нamepua:lи 11 mexlll/11/e npu!tOJICelluя за кm1cepщufuЯ. досmы1 и 
е-сьхрШ/(!1/1/е иа артефаюпи (архео:югичесюt. фолк:юртт). 
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Класнранr на едннстве1шя допуснат до TO'JJI етао на процедура га участшн..: 11 

пред.11ожею1е Ja скшочва11е 11а до1 овор с J..:.'laCJJpaння 11а първо място учаслш" 

.. ТрОК) ттестrруn България·· ООД 

Комисията извърши следното к..1ас11ране на учас·1 шtка: 

1 място: .. ТрОК) ттестrр) п България" ООД с КО\tnлексна оценка от 87,40 точкн т. 

Комисията 11редлага на Днректора на ИФХ - БAII да сключн договор с класиран11я на 

nърво място участник· .. Трок) ттестгруn България" ООД. 

Комненята 11редлага з�t отстранЯI�ане участника .. С.Е.М. Тсхнолъджийс" ЕООД на 

OCHOBaJ-IIIe ЧЛ. 107. Т. 2. б .. а .. ОТ 30П- учаСПIIIКЪТ е nредС1аВИЛ оферта. КОЯТО 11е ОТГОВаря 11а 

nредварително обявените условня за изnълнение на nоръчката. 

Коr.шсията. след разглеждане на Техническото нредложение на участника ... С.Е.М. 

Технолъджийс" ЕООД. установи. че ) частникът е нредставил nредимно х11nервръзю1 към 

каталозн 11 брош) ри на ангтtйсюt език. за ) достсверяване съответствието на nараыетр111 е 11 

характеристиките на nредлаганата в офертата апаратура с официалните nараме1 р11 и 

характернетики на пронзводителя. На хартия са nредставени две брошури на аttГJiийски сзнк и 

ръководство за работа. Лиnсата на бъ.'lгарски nревод на nреобладаващата част 11а nредставсшпе 

доказателства не съответства на изискванията на Възложителя заложени в т.2 от техническата 

спецификация. 

Комисията. след разглеждане на Техническото nредложение на у час 1 ни ка "С.Е.М. 

Технолъджнiiс" ЕООД. ) ета нови. че 11редложеното оборудване не съответства на 

МИ11Имал11ите технически характеристики 11 функцио11алности оnределени от Възлож11теля. 

Участн11кът не е предложил носещи дискове за текстилни шайби за фиtiално полнране 

изискван11 в т.3.16 от t\НJнималJште изисква11ия в Тех11ическата спецификация на Възлож111сля. 

Каталожните номера и оnисанието са за текстилни шайби за nол11ране. които изискват носещи 

дискове. Също така участникът с nосочил свойството OptiFeed като юnълняващо условието по 

т.l.l от миниr.tалшп е техн11ческ11 характерист11ки. Според стр. 14 от посочената брОШ) ра на 

nроизводителя това свойство 11е е налично за nредлаt·ания от участника l\Юдел Secotom-6. 

Резулта11пе са отразеtш в Приложешtе NQ 1. Таблица 2. неразделна част от Про1окола. 

До?овор D01-28-l 1-.12.2019 111/ФРАМАТ .. Разпреде.ити zmфpш.:mpyJ.:mypa от цеитроа(! за 
проювос>стrю u uзc:teйauue 110 /lOim .нumepua.'tll umexm111111 nрuлож·еиuя за �-.·mи:щюоцuя. дvсmы1 u 
е-сы.ршитие ua артефалти (архео:югичесю1. фoлк'IOJmu). 
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НастоящttЯ1 доклад се nодnисва от вснчю1 членове на коr.1иснята и следва да се 

nредсН\811 на възлож11теля. заедно с цялата :\ОК)мснтац11я r1o nроцедурата. включнтелно: 

представе11нтс офер1н от �частниците. съобщеннето за дата. часа 11 \lястото на отваряне на 

ценовото 11pC:J.;IOЖCIIIIC 11 протокола от дейността на K01\IIICIIЯ ta. заедно с оцените:�н11те табЛJIШI. 

ко�l ...................... � 

Чл. ЗSа, ал.З ЗОП вр. ЗЗЛД 
ДОL че в 

доu. ·л-о 'Богдан Ставоев Рангелов 

Чл. ЗSа, ал.З ЗОП вр. ЗЗЛД 
1ч Авдеев ДОL 

Чл. ЗSа, ал.З ЗОП вр. ЗЗЛД 

._ .................. �rт 

Доюаор DOI-28-1 Г. /2.2019 ИНФРАМАТ .. Разпреде:lеиа uuфpac:mpy":mypa от l{emnpoвe за 
производство 11 шслейщте 11и liOflll.lfamepua.rlll 11 mexmmu! npli.'/O.)ICellшl за ''ol/C(!j)(Jlii(ШI. досты1 11 
е-сьхршtе/1/U! tiCI арmефаюпи (apxeo:tOгuчecA·u. фолк·юр1111). 


