l!nframatl
Р ЕШЕ Н ИЕ

На основание чл. 106. ал. 6 във връзка с чл. 108. т.

1

11 чл. 109 от Закона за

обществените поръчки. доклад и лро1 окол за резултатите от дейносТ1а на КоJ\шснята.
назначена със Заnовед N!! 45-РД-09/29.05.2020

г.

на Директора на Инстнтут по физико;.;имня

към Българска академ11я 11а науките (ИФХ - БАН) за разглеждане. оценка и класиране по
реда на чл. 54-60 от Правилника за прилагане 11а Закона за обществени поръчки (ПЛЗОЛ) на
nолучените оферти в открита процедура по ЗОЛ за избор на изнълнител на обществе1-rа
поръчка с предмет: ,.ДОСТАВКА, МОНТАЖ ИВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ОБОРУДВАНЕ

ЗА

ЛАБОРАТОРИЯ

ЗА

ПРОБОПОДГОТОВКА

НА

МЕТАЛОГРАФСКИОБРАЗЦИ", публикувана в регисrьра на обществените поръчки на
АОЛ под N!! 00988-2020-0002. открита с Решенне .N'!! 34-РД-09 от дата 20.03.2020 г.. 11зм. с
Решен11е

N!! 40-РД-09 от дата 28.04.2020 г. на Днректора на ИФХ- БAII.

О Б Я В Я В АМ:
1. Класиране. на едннствения допуснат до тозн етап участннк. за изпълнение на
обществена

nоръчка

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

с

нредмет:
НА

..ДОСТАВКА,

МОНТАЖ

ОБОРУДВАНЕ

ЗА

И

ВЪВЕЖДАНЕ

ЛАБОРАТОРИЯ

В
ЗА

ПРОБОПОДГОТОВКА НАМЕТАЛОГРАФСКИОБРАЗЦИ", както следва:
1 място: ..Трокупестгрул България'' ООД с КОJ\шлексна оценка от 87,40 точки.
Мотиви:
След като осъществих проверка върху работата на комисията. назначена със Заповед
Заповед N!! 45-РД-09/29.05.2020 r. на директора на ИФХ- БАН установих, че:
1. Класирането е извършено от комисията за разглеждане и оценка на офертата на
участника. която е ювършнла работата сн добросъвестно. съгласно изискванията на ЗОП.
ППЗОЛ. Техническата спецификация и доку tентация за участие. и сnоред критерия за
До?О(JОр DO1-28-lt 1 i. 12.2019 1/НФРАМАТ ,. Разпреде:1еиа иифраструюпура om lfellmJIOfle за
производство 11 uзС.'iедваие IIUIIOlШ .натериа·111 11me.шume npи:Ш.JI('l!IIШI за л·о//сервс17{ия. достъп 11
е-съхранеиие 11а артефаюпи (apxeo:IQгuчecJ,·u. фо:1кюр1111).
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възлагане. одобрени с Решение N!! 34-Р Д-09 01 дата 20.03.2020 г.. на Директора на ИФХ БАН.
2. Посочения )'L18C'IIII1K отговаря на обявен11тс условия. съгласно Решение N!! 45-РД-09
от дата 29.05.2020 г.. на Днректора на ИФХ - БАН и на 11зискван11ЯП1 на норматнаната
уредба.
11. На основанне чл. 107. т. 2. б ..а·· 01 зоn 11 въз основа на �1011tBtпe посочени от
комис1Jята в доклада 11 в нротокола. отстранявам участника ..С.Е.М. Технолъджийс

..

ЕООД

от участие в процедурата. тьй като участникът е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия за изnълнение на nоръqката.
Мотиви: След като осъшествих nроверка върху работата на ко lltсията. назначена
със Заnовед N!! 36-РД-09/25.03.2020г. на директора на ИФХ- БAII. установнх. че комиснята
nравилно е преценила. че ) часпJttкът е представил nредимно хиnервръзки към каталози 11
брошури

на

английски

език.

за

удостоверяване

съответствието

на

параметрите

11

характеристиките на предлаганата в офертата аnаратура с официалните параметри

11

характеристики на производителя. На хартия са представени две брОШ) ри на английски
език

11

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

представените доказателства не съответства на 11Зitскванията на Възложителя заложени в т.2
от техническата спецификация.
Предложеното оборудване от

"С.Е.М. Технолъджийс" ЕООД не съответства на

минид1алните технически характеристики и функционалности определени от Възложителя.
Участинкът не е предложил носеши дискове за текстилни шайби за финално полиране
юисквани

в

т.З. J 6

от

мин11малните

нзисквания

в

Техническата

спецификаuня

на

Възложителя. Каталожните номера и описанието са за тел:стилни щaitбu за полиране. които
изискват носещи д11скове. Съшо така участникът е посочил свойс1 вото OptiFeed ка1о
изнълняващо условието по т.l.l от минималните технически характеристики. Според стр.
1 4 от представената брошура на производителя това свойство не е налично за предлаган11я
01

) частника модел Secotom-6. Резултатите са отразени

в

Приложение N!! J. Таблица 2.

неразделна част от Протокола.

До?оаор DO1-28-1/1-.12.2019 JJHФPAMAТ .. Paзnpeдl!.'teua uифраструюп.1 ·rю от lfeumpoвe за
производство 11 изс:tедвmtе иа tювu.нamepua:lu

11

mexmm111 при.rю.ж·е11шt заJщисегщш(IIЯ. достъп 11

e-c1,xpl.meuue на артефаюпи (археологичесюt. фo:n\.'IOpuu).
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111. Въз основа на изложеното и във връзка с чл. 109 от ЗОП.

ОПРЕДЕЛ ЯМ:

,,Трокуттестгруп България" ООД за изпълнител на обществена nоръчка с предмет
,.ДОСТАВКА, МОНТАЖ ИВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ
ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРОБОПОДГОТОВКА НА МЕТАЛОГРА ФСКИОБРАЗЦИ".
Настоящото решение в един и същи ден да се доведе до знанието на участниците в
nроцедурата за възлагане на обществената поръчка и да се публикува в профила на
купувача, заедно с доклада и протокола от дейността на комисията.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са nубликувани
доклада и протоколите от дейността на комисията: 11ttp://ipc.bas.bg/page/bg/obschest\'eпi

poгchki.p11p.
Решението подлежи на обжалване в 1 О дневен срок, считано от дата на получаване на
решението по реда на чл. 196-199 от ЗОП nред Комисията за защита на конкуренцията. гр.
София.

бул.

.,Витоша..

N2

18,

електронна

поща

cpcadrnin(ci),cpc.bg,

интернет

адрес:

h)ltp://\V\/1/\\I,CpC.bg.

Чл. 35а, ал.З .ЗОП вр.
Директор на ИФХ- БАН: .....

ЗЗЛД

.

проф1��--------���----�--•-Станчева,
'1 "%
" '"

Директор

на

ИФХ

-

БАН

Договор DOJ-28-1/17.12.2019 ИНФРАА1АТ .. Разпреде.7ена инфраструюпура от ztентрове за
производство и изс.сtедване 11а нови материа.7и и техттте прилоJJсетшя за т,·онсервация. достъп 11
е-съхрстение на артефаютt (архео.7огичесюt. фо.7т.-.'юртт).

