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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 

РЕГИОНАПНО РАЗВИТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

РЕШЕНИЕ 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Зд 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

На основание чл. 1 06, ал. 6 от ЗОП и резултати, отразени в Доклад на комисия, назначена 
назначена със Заповед NQ 32-РД-09/06.03.2019 г. на Директора на Института по 

физикохимия към Българска академия на науките, за провеждане на открита процедура с 

предмет: "ДОСТАВКА, МОНТАЖ ИВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОПТИЧНО

МИКРОСКОПСКО, ЕЛЕКТРОННО И КОРОЗИОННО-ИЗПИТ А ТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ, 

открита с Решение 4-РД-09 от 25.01.2019 г. , ID в електронната страница на АОП NQ 889945 

ОБЯВЯВАМ: 

I. КЛАСИР АНИТЕ участници по обявената обществена поръчка. 

За позиция 1 - "Аквахим" АД 

За позиция 3 - .,Аквахим" АД 

За позиция 4 - "Софлаб" ООД 

За позиция 6- "Лабтех" ООД 

За nозиция 7 - "АМЗ"ООД 

11. ОТСТРАНЕНИ участници 

А. Участникът "Софлаб" ООД- по поз. 6 "Доставка , монтаж и въвеждане в ексnлоатация, 

обучение за работа и гаранционна nоддръжка на центрофуга за nолучаване и фракцианиране на 

микрочастици. 

Мотиви: Техническото предложение на участника не е в съответствие с предварително 

обявените условия на Възложителя и с минималните технически изисквания за Обособена 

позиция NQ 6 . 

Съгласно методиката за оценка възложителят е предвидил, че ако предложението на 

даден участник не покрива минималните изисквания към апаратурата и/или ако от 

представените доказателства описани в т А и т. Б, не се установява съответствие и наличие 

на минималните изисквания към апаратурата, участникът се отстранява от участие и 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
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ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
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предложението му не се оценява. В конкретния случай офертата на "Софлаб" ООД не 

отговаря на изискването посочено в т. 4 от Минималните технически и функционални 

характеристики по поз. 6 на стр 22 от Тръжната документация, а именно ,,Таймер: от 1 

секунда до 99 минути" В офертата са предложени "от 1 О секунди до 99 часа и 59 минути", 

което се потвърждава от брошура на производителя на английски език - стр. 4 и 24, 

дос1Ъпна в интернет. Участникът е предоставил брошура на немски език, което не 

съответства на изискванията на възложителя заложени в техническата спецификация. 

Б. Участникът "Лабимекс" АД по позиция 6- "Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на центрофуга за получаване и 

фракцианиране на микрочастици. 

~отиви : Техническото предложение на участника не в съответствие с предварително 

обявените условия на Възложителя и с минималните технически изисквания за Обособена 

ПОЗИЦИЯ NQ 6 " 

Съгласно методиката за оценка възложителят е предвидил, че ако предложението на 

даден участник не покрива минималните изисквания към апаратурата и/или ако от 

представените доказателства описани в т А и т. Б, не се установява съответствие и наличие 

на минималните изисквания към апаратурата, участникът се отстранява от участие и 

предложението му не се оценява. В конкретния случай офертата на Лабимекс" АД не 

отговаря на изискване 4 от Минималните технически и функционални характеристики по 

поз. 6 на стр 22 от Тръжната документация, а именно "Таймер: от 1 секунда до 99 минути" В 

офертата са предложени "от 1 секунда до 99 часа и 59 минути", но предложението не се 

потвърждава от приложената брошура на производителя стр. 4 и 24, в която интервалът 

започва от 1 О секунди. 

В. Участникът "Марвел"ООД по позиция 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация, обучение за работа и гарандиоина поддръжка на импедансен честотен 

анализатор. 
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Мотиви: ценовото предложение на "Марвел" ООД не отговаря на изискванията на 

възложителя, изразяващо се в това, че ценовото предложение не трябва да надхвърля 

прогнозиата стойност по съответната позиция. 

111. ПРЕКРАТЯВАМ процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОПТИЧНО

МИКРОСКОПСКО, ЕЛЕКТРОННО И КОРОЗИОННО-ИЗПИТА ТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ за 

позиция 5 с предмет: ,Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение за работа и 

гаранционна поддръжка на двуканален осцилоскоп". 

Мотиви: За посочената позиция не е подадена нито една оферта, поради което и на 

основание чл. 11 О, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата по позиция 5 с предмет: "Доставка, 

монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на 

двуканален осцилоскоп" следва да се прекрати . 

На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, 

настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок от връчването му. 

Настоящото решение, протоколите от работата на комисията и докладът на комисията 

да се публикуват в профила на купувача към електронната преписка на поръчката. 

Настоящото решение да се изпрати в един и същи ден и при условията и в срока по 

чл. 43, ал. 1 от ЗОП до участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача, 
на страницата на възложителя, на ел. адрес: l1ttp: //i pc.bas.bg/page/Ьg/obscl1estveni-poгchki .plщ. 
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