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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД Зд 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

АЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

УТВЪРЖДАВАМ:.L..-�����--!"'!"'!'Т'. 
проф.дхн 

Директор 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Зд 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

от дейността на Комисията. назначена със Заповед N2 36-РД-09/25.03.2020г. на Директора 

на Институт по физикоХИJ\ШЯ към Българска академия на науките (ИФХ - БАН) за 

разглеждане. оценка и класиране по реда на чл. 54-60 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществени поръчки (ППЗОП) на получените оферти в открита процедура по 

ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на импедансен честотен анализатор" във връзка с изпълнението 

на проект N� BG05M20POO 1-1.001-0008 за създаване на .,Национален център по 

мехатроника и чисти технологии" по Оперативна програма "Наука и образование за 

интелигентен растеж .. 2014-2020 (ОП НОИР), открита с Решение N2 27-РД-09 от 

10.02.2019г. на Директора на ИФХ - БАН, публикувана в регистъра на обществените 

поръчки на АОП под N� 00988-2020-0001. 

Настоящият доклад се изготвя на основани чл. 103, ал 3 от ЗОП. съобразно 

изискванията на чл. 60, ал. 1 и ал. 3 от ППЗОП. 

1. Състав на комисията 

Председател: 

1. Доц. д-р Драгомир Младенов Тачев, 

и членове: 

2. Проф. дхн Елена Димитрова Милева - професор; 

3. Доц. д-р Любомир Николов Николов - доцент; 

4. Добринка Христова Андреева- главен счетоводител; 

5. Силвия Косева Цекова - юрист 

11. Участници в процедурата 

1. "Марвел" ООД 

2. "Тест Солюшънс'· ООД 

111. Класиране на единствения допуснат то този етап на процедурата 

участник и предложение за сключване на договор с класирания на първо място 

участник. 

Комисията извърши следното класиране на участника: 

1 място: "Марвел'· ООД с комплексна оценка от 46,60 т. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНМНО РАЗВИТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И ОбРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Комисията предлага на Директора на ИФХ- БАН да сключи договор с класирания 

на първо място участник - .. Марвел" ООД. 

IV. Комисията предлага за отстраняване участника .,Тест Солюшънс·' ООД на 

основание чл. 107, т. 2, б "а .. от ЗОП- участникът е nредставил оферта, която не отговаря 

на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

Комисията. след разглеждане на Техническото предложение на участника "Тест 

солюшънс" ООД, установи, че предложеното оборудване не съответства на минималните 

технически характеристики и функционалности определени от Възло:жителя. Резултатите 

са отразени в Приложение N� 1, Таблица 2, неразделна част от Протокола от дейноспа на 

комисията. За минимално изискване N� 1, посочено в т. 3 от техническата спецификация. 

участникът е посочил стойност в проценти, а се изисква стойност в децибели. На 

минимално изискване NQ 2, посочено е т. 3 от техническата спецификация Възложителят 

изисква посочване на стойности за амплитуда (%) и фаза (0) на сигнала. Участникът е 

посочил точност само за аJ\.mлитудата на сигнала, но не и за неговата фаза. В приложената 

брошура на производителя и на посочения хиперлинк не се откриват данни за точността на 

измерване на фазата. Така направеното предложение не е пълно и не може да се приеме. че 

предлаганият уред отговаря на минималните изисквания под NQ 1 и 2. 

Настоящият доклад се подписва от всички членове на комисията и следва да се 

представи на възложителя, заедно с цялата документация по процедурата, включително: 

представените оферти от участниците. съобщението за дата, часа и мястото на отваряне на 

ценовото предложение и протокола от дейността на комисията, заедно с оценителните 

таблици. 

!Jit( oS � o.L{) �. 
Тачев 

Милева- nрофесор 

Николов- доцент 

а - главен счетоводител 
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