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ПРОТОКОЛ 

от дейнос·п а на комнсията за разглеждане 11 оценка на ПОЛ) чеJJите оферти в nроцедура по ЗОП 

за избор на изnълнител на обществена nоръчка с nред�1ет "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И 

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА 

ПРОБОПОДГОТОВКА НА МЕТАЛОГРАФСКИ ОБРАЗЦИ" 

На 29.05.2020 г. в 11.00 в сградата на Инстнтута по физикохимия към Българската 

академия на 11аукнте·· (И:ФХ-БАН) се събра ко�1исия опредслена със Заnовед ,N'Q 45-Р Д-

09/29.05.2020 г на Директора ИФХ-БАН. в състав: 

Председатс.11: доц. д-р Драгомир Младенов Тачев 

Членов е: 

1. доц. д-р Богдан Ставрев Рангелов 

2. доц. л.-р Георги Вячеславович Авдеев 

3. Добр111-rка Христова Андреева - главен счетоводител 

4. Силвия Косева Цекова- юрист 

и съглас110 чл. 54 от ППЗОП проведе nублиtuю заседание за отваряне на nостъпилите 

оферти за участ11е в откритата процедура 11 оповестяване на тяхното съдържание. 

Председателят на комнсията noлyчrt постъnилите в срока до 17.30 ч. на 28.05.2020 r. 

оферти от 2 (двама) участника в nроцедура rю ЗОП за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с нредмет: .. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация 11а оборудване за 

лаборатория за nробаnодготовка на металографски обра щи... за което се подnиса лриемо

nредавателен протокол съгласно чл. 48. ал. 6 от ППЗОП между Драгомир Тачев. nредседател на 

комисията. и fl.есислава Страхилова. на длъжност .. секретар ... 

След запознаване със сnисъка с участниците. председателят и членовете на комисията 

подписаха деклараuията по чл. 103. ал. 2 от ЗОП. 

При отварянето на офертите присъстваха nредставители на участниците. като следва: 

Любов Николова- представляваща .. Трокуттестгруn България .. ООД 

Договор DO 1-28-1, 1-.12. 2019 1 JНФРАМА Т .. Разпреде.?епа tlllфpacmpy".·mJ'}Jll от центрове за 
производс·пюо 11 uзс:1едвсте на 11ови .натериат umexmrme npu:ю.JJcemrя зи "'01/сервш{uя. достъп и 
е-съхранеиuе 11а артефакти (upxeo:ю?uчecJ,·u. фо:1кюрm1). 
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Хр11сто Иванов -представляващ .. С.Е.М. Те:\нолъджнi1с·· ЕООД 

Ко;..tиСt1ЯТа конста111ра. че оnаковките с офертнте на участницнте са оформени и 

представени съобразно изискванията на чл. 4 7. ал. 2 от ППЗОП и докумен1 ацията за участие в 

процедурата и на основанис чл. 54. ал. 2 от 1 1 1 1 3011 прнстъnи към тяхното о..-варяне оо реда на 

nос..-ъnването нм. както слеава: 

1. вх.2/28.05.2020 r . .. Трокуттестгруn Българня·· ООД 

2. вх.З/28.05.2020 r . .. С.Е.М. Технолъджийс·· ЕООД 

На основание LJJI. 54. ал. 3 от пnзоп комисията отвори запеLtатаните. непрозрачни 

оnаковкн по реда на тяхното пос..-ъnване и оnовес1н тяхното съдържанttс. 

ОФерта на "Тро�уттестt pyn Българня" ООД .Трима от членовете на KO'Itllcиятa nодписаха 

последователно nлика с Ценовото предложение и техническото nредложе1111е на участника. 

Представителят на другия участник .. С.Е.М. Тех11олъджийс·· ЕООД отказа да упражни nравото 

си да подпише плика с ценовото предложение и техническото nредложенис на участника. 

ОФерта на"С.Е.М. Тсхнолъджнйс" ЕООД. Трима от членовете на комt1сията и Любов 

llиколова- представнтел на .. "Трокутrестгр) 11 България 
.. ООД nодшtсаха nоследователно 

nлнка с Ценовото nредложение и техническото nредложение на участннка. 

След извършваJiето �•а горепосочените дейности приключи nубличната част от 

заседанието на комисията. 

На основание чл. 54. ал. 7 от ППЗОI/ комисията nродължи своята работа на закрито 

заседание за разглеждане на nредставените документи ПО ЧЛ. 39. ал. 1 ОТ JlП30П за 

съответствие с изискваннята към личното състояние и критериите за nодбор. nоставенн от 

възложителя и констатира следното: 

1 .  Участникът "Tpo�yrrecтгpyn България" ООД е nредставил електронен носител с 

Единен евроnейски докумен1 за обществени nоръчки (ЕЕДОП). nодnисан с електронните 

nодписи на уnравителя, 11редставляващ дружеството и съдружника в дружеството. съгласно 

сnравка в Търговския реrис..-ър към Агенцията по вnисвания. Представен11ят еЕЕДОП е оформен 

и нодnисан съгласно норматнвн11те изисквания и съдържа информация. nоnълнена съгласно 

юискванията на възлож1пеля. Съгласно nредоставената в ЕЕДОП информация. участникът 

ДоNюор DOJ-28-/,17.12.2019 IIHФPAAfAT .. Puзnpeдe.'tella и11фрасmр)'"-·mура от це111nрове ю 

проюrюдство 11 1/ЗС.'tедвсте tttl lfO(JL/ .нamepllet.'lllliii11!XIIIIII7e 11fJ1l.'tO.JICeullя за ,,о"сервm(uЯ. досmы111 
e-C1>Xpcmeu ue 11а артефаюпи (орх<!О.'tОгuчесlш. фо:11\.юриu). 
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отговаря на изискванията за лично състоян11с 11 крнтер11ите за подбор nоставе1111 от възлож1tтеля. 

llo о·1ношение на учас tllltKЪl не са констат11ран11 лиnса. непълнота IIЛJt несъответств11е на 

Jtнформацнята. включително нередовност ИЛII фактttческа грешка. ил11 несъответствлс с 

IIЗИСJ<Ва11ията към личното СЪС10Яttие или критерите '3а подбор. nоставен11 <П възложителя. 

Във връзка с гореизложеното. комисията доnуска участника до следвашня етаn 11а 

nроцедурата- разглеждане 11а техн11ческото nредложение. 

2. Участникът "С.Е.М. Технолъджаtiiс" ЕООД е nредставил електронен носител с 

Ед11нен евроnейски дОК)'/\Iент за обществен11 поръчки (ЕЕДОП). подписан с eлe�IpOIIHIПC 

подписи на уnравителя. 11редставляващ дружеството. съгласно сnравка в Търговския регистьр 

J<ЪI\·1 Агенцията по вписвания. Представеният еЕЕДОП е оформе11 11 подписан съглас110 

110рмативни'Те изисква11ия 11 съдържа информаttия. nоnълнена съгласно изискванията на 

възложителя. Съгласно предоставената в ЕЕДОП ttнформаuня. участвикът отговаря на 

юискванttята за лично състоянне и критер111fте за подбор поставсш1 от възложителя. По 

отношение на ) частникъ1 не са констатирани липса. неnълнота нл11 несъответствие 11а 

ннформаuията. включ111 елно нередовност ИЛII фактическа грешка. 1111н несъответствие с 

изнскванията към лич11ото състояние или критерии1 с за подбор. пос гаве11и от възложител я. 

Във връзка с I'Ореизложеното. комисията доnуска )"'lастника до следващия етаn 11а 

процедурата- разглеждане на техническото nредложение. 

Ко шсията nродължи работата си на 18.06.2020 г. с разглеждане на Техничесюпе 

предложения на участниците. съответствието Hl\1 с техни"Ческата сnецнфикаuия и оценка на 

представените Техн11чески nредложения. 

Комисията разгледа nодробно Техническото предложение на "Трокуттестгруп 

Бъ.11гария" ООД и констатира. че участникът е nредставил комплект копия от каталози и 

ръководства за nолзване на английски и български език удостоверяваши съответствието на 

nара/\1етрнте и характеристиките на nредлага11ата в офертата апаратура с официатште 

11араметри и характерис1 ню1 на производителя. 

Ком11сията. след разглеждане на Техническото nредложение на участника 

� Трокуттестгруn България" ООД. установи. че предложеното оборудване съответства на 

мннималните технически характеристики и функционалности оnределени от Възложителя. 

Резултатите са отразени в llриложение NQ 1. Таблица 1 .  неразделна част от 1 lротокола. 

Комисията nродължн работа с оценка 11а техническото предложение на участника. 

Сы·ласно техническото предложение на .. Трокуттсстгруп България" ООД nредложения от 

участника срок за Гаранционна поддръжка е в размер на 3 годаttш. за което nолучава 1 ОО 

(сто) точки (ГП). 

До?оаор D01-28-111"".12.2019 ИНФРАМАТ .,Paзnpeдe.'tella иифраструл:тура от центрове за 

произrюдстrю и теледвете ua IJO(I/I.Itamepua.'lll 11 mexuume npuлo.Jiceтllfя за 1\0IIcep6cn(ия. достъп и 
е-съхрсшеиие на apmer/юh·mu (архео:югичесюt. фo:u,·.'Юj)llll). 
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След nрилагане на формулата за изчисляване на Показател ГП .. Гаранционна поддръжка .. 

от метода за комплексна оценка. Комисията определя оценката на участника по показател ГП. 

както следва: ГП=О.l * J 00=1 О точки. 

Комнсията продължи работа с оценка на показател .. Допълнителни технически 

преимущества"- ДТХ на Техническото предложение на участника .. Трокуттестrруn България .. 

ООД. Комисията оцени Допълнителните техническите преимущества на аnаратурата. 

nредлагана от .,Троку-гrестгруп България·' ООД с 82 (осемдесет и две) точки (ДТХ). като 

резултатите от оценяването са отразени в Приложение .N'!! 1. Таблица 3. неразделна част от 

Протокола. 

След това. комисията извърши оценка на Техническото предложею1е на участlfика по 

показател ДТХ .. Допълнителни технически преимущества ... чрез прилагане на формулата за 

изчисляване на Показател ДТХ no метода за комплексна оценка. както следва: 

ДТХ=0.7*82=57.4 точки 

С оглед налравените констатации комисията допуска участника .. Трокуттестгруп 

България" ООД до следващия етаn на процедурата- отваряне на ценовите предложения. 

Комисията разгледа подробно Техническото предложение на "С.Е.М. Технолъджийс" 

ЕООД и констатира. че участникът е представил nредимно хипервръзки към каталози и 

брошури на английски език. за удостоверяване съответствието на параметрите и 

характеристиките на nредлаганата в офертата апаратура с официалните nараметри и 

характеристики на производителя. На хартия са nредставени две брошури на английски език и 

ръководство за работа. Липсата на български превод на nреобладаващата част на представените 

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

сnецификация. 

Комисията. след разглеждане на Техническото предложение на участника "С.Е.М. 

Технолъджийс" ЕООД. установи. че nредложеното оборудване не съответства на 

минималните технически характеристики и функционалности определени от Възложителя. 

Участникът не е nредложил носещи дискове за текстилни шайби за финално полиране 

изисквани в т.З.lб от минималните изисквания в Техническата елецификация на Възложителя. 

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

дискове. Също така участникът е посочил свойството OptiFeed като изпъшiяващо условието ло 

т.1.1 от минималните технически характеристики. Според стр. 14 от посочената брошура на 

nроизводителя това свойство не е налично за nредлагания от уLJастника модел Secotoш-6. 

Резултатите са отразени в Приложение N2 1, Таблица 2, неразделна част от Протокола. 

С оглед направените констатации комисията не допуска участника "С.Е.М. 

Технолъджийс" до следващия етап на процедурата- отваряне на ценовото nредложение. 

До?овор DOJ-28-1117.12.2019 ИНФРАА1АТ ,.Разпределена ш1фраструт,шура от цетттрове за 
производство и изс.'1едва11е 11а новu .натеришш и техттте npu!IOJJteнuя за ,,·оисервация. достъп и 
е-съхрстетте 11а артефаюпи (архео.•ю?ичесю4. сjюю,·лор11и). 
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Комисията решн следващото заседание. на което да бъде отворено 11 оповестено ценовото 

нредложения на допус11ЗТ1IЯ до тоз11 етап участн11к да се проведе на 25.06.2020 r. от 10,30 часа в 

Инстнтута по фнзнкохн1шtя-БАН, Софня, гр. Софшt 1113, уд. Ающ. Гсоргн Бончев, бл.tt. 

Комисията взе решен11е участниците в процедурата да бъдат уведомсни за датата. часа и 

J\lяетото на отваряне и оnовестяване на ценовите nредложения. чрез публнкуnане на съобще1ше 

на офнциалната интернет-с·1раниuа на Възложителя (nрофил на куп)вача). 

На 25.06.2020 гот 10:30 ч. се nроведе nублнчно заседание на КО\111Сията за отваряне на 

ценовите оферпt на допуснаппе до този етаn участници. Комисията констатира. че за деня 11 

часа за отваряне на ценовото nредложение участниците са уведомени на 22.06.2020 r. чрез 

nубликуване на съобщение в 11рофила на куnувача. 

На публичното заседание за отваряне на ценовите nредложення присъства Любов 

llиколова. представляваща .. Трокутrестrруn България·· ООД . 

В съответствие с нзнскванията на ППЗОП nредседателят на комнсията обяви резултатите 

от оценяване на офертата на доnуснатия до този етаn участник по показатели ГП и ДТХ. след 

което се пристъпи към 0'1 варя не на ценовото предложение. 

Комисията обяви ценовото предложение на единствения доnусна·1 до този етап участник 

както следва: 

.. Трокуттестгруn България 
.. 

ООД предлага цена за изпълнение на общсетвената nоръчка в 

размер на 79200 (седемдесет и девет хиляд11 и двеста) лева без ДДС. иm1 обща стойност от 95 

040 (деветдесет и пет хиляди и четиридесет) лева с включен ДДС. 

След оповестяване на ценовото предложение на единствения дОП) с нат до този етап 

участник. публичната част на заседанието приключи. 

Koi\ШCIIЯTa продължа-1 работа на закрито заседание. с детаi1лно разглеждане на 

съответствието на направеното ценово предложение от единствения допуснат до този етаn 

участинк с конкретните изисквания на Възложителя и установи. че ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя и нс надхвърля посочената като ;\lаксимална 

прогнозна стойност на поръчката. 

За изчисляване на Показател ЛЦ "Предложена цена" Комнсията приложи 

публикуваната Методика за комnлексна оценка, както следва: 

.. Трокупестгруп България'· ООД- ПЦ = 1 00*79200179200 =1 ОО 

След прилагане на форм)лата за изч11еляване на Показател ПЦ ..Гiред-rюжена цена·· от 

мстода за комnлексна оценка. Комисията определн оценката на ) частн11ци ге по показател ПЦ. 

как1о следва: 

Доюиор D01-28-I 17.12.2019 ИНФРАМАТ .. Paзnpeдf!:tella инфраструt..:тури от t{emnpoвe за 
проюводство u изследва11е ua 11овu .1tamepuct.'lll u meXIIIIIIU! npuлo.Jtcei!ШI за ,,·ollcepaat(IIЯ. достъп 11 
е-съхра11е1111е 7/й артефш.:ти (ирхеологичесюt. фo:tK'fOfJffU}. 
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.. Трокуттестгр) rr Българня·· ООД- ПЦ=\ 00*0.20= 20 точк11. 

След извършеното онсняване no всичюr показа1ели. Комисията определ11 Комплеh:СЮ11 а 

01"�сню1 (КО) на офертата на ед11нствения допусна1 до този етап участник 110 формулата КО = 

П 1 + ДТХ + ПЦ. както следва: 

.. Трокуттестrруп Българня·· ООД- КО= J0+57A +20 = 87,-tO тoчh:lt 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИКА 

1 място: " .. Трок)1 rccтrp) n България·· ООД с .-омпле.-сна oцeliKa от 87,�0 т. 

Вс11чки решения на комис11ята бяха взети единодушно. без изразяване на особено мнение. 

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП комисията следва да изготви доt<лад. в който да отрази 

рсзул-r атrпе от работата ctt и да го nредостави на Възложителя за утвърждаване. 

Комисията nредложи на Възложителя след утвърждаване на доклада по чл. 103. ал. 3 от 

ЗОП да сключ11 договор11 с определения изпълнител. класнран на първо място. 

Комисията нзготв11 11 подписа настоящ11ят протокол на 29.06.2020 r. в един оригинален 

скзеl\rnляр. Неразделна част 01 настоящия нротокол са Таблиците в Приложение N�l. в конто са 

отразени резултатите от оценяването на техническото предложение на участниците. 

Компеня в 

............ � 
Чл. 35<>, "n.З ЗОП вр. 33ЛД � 

Доц. д-Р Др�гомир Младенов Тачев 

Чл. ЗSа, ал.З ЗОП вр. ЗЗЛД 
дort нrелов 

доц. д-р fеорг�чеславович Авдеев 

де Чл. 35а1 ал.З ЗОП вр. ЗЗЛД 
одител 

_______ ... ___________ ______ ___ _____ _ _ _____________________________ _ 

Доi'овор DO 1-28-lt 1-. 12.2019 l!НФРАМАТ .. Разпреде. ит а 1111фpacmpy1ш1J'lJCt от lfeнmpoвe зи 

прошводство u изсле<>ваие 11а uorm.нamepua.rtu u tm!XIIlfllte npu.юJtce uuя за tщucepa{ll{lfЯ. достьп u 
e-cьxpшtelflU! ua артефа�-.·тu (архео.югичесю1. фо:tк•юриu). 


