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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ

от дейността на Комисията. назначена със Заповед N� 36-РД-09/25.03.2020r. на директора на
Институт по физикохимия към Българска академия на науките (ИФХ- БАН) за разглеждане.
оценка и класиране по реда на чл. 54-60 от Правилника за nрилагане 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 изnълнението на проект N�
BG05M20P001-1.001-0008 за създаване на ..Национален център по мехатроника и чисти

технологии'· по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж'' 20142020 (ОП НОИР).

На 25 март 2020г. от 11.00 часа в сградата на ИФХ- БАН, гр. София, ул. Акад. Георги
Бончев, бл.11, ет. 4 комисия. назначена с горецитираната Заповед в състав:
Председател:
].

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

съгласно чл. 54 от ППЗОП проведе публично заседание по отваряне на постъпилите
запечатани непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното съдържание.
Председателят на комисията получи постъпилата в срок до 17:30 ч. на 24.03.2020г.
оферти от 2 (двама) участника в откритата процедура по ЗОП за избор на изпълнител на
обществена поръчка с предмет: ,.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
импедансен честотен анализатор", за което се подписа приемо - предавателен протокол
съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП между доц. д-р Драгомир Младенов Тачев, председател на
комисията и Десислава Страхилова, секретар в ИФХ- БАН.
След запознаване със списъка на участниците. председателя и членовете на комисията
подписаха декларация по чл. 1 ОЗ, ал. 2 от ЗОП.
При отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците или на
средствата за масово осведомяване.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Зд
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Коl\шсията констатира. че оnаковките с офертите на участниците са оформени и
nредставени съобразно изискванията на чл. 47. ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие
в процедурата и пристъnи към тяхното отваряне по реда на постъпването им, както следва:
1.

..Марвел" ООД - nостъnила в 10:03 часа на 23.03.2020 с вх. N!! 1 от 23.03.2020 г
10:30 часа:

2.

..Тест Солюшънс'' ООД - постъnила в 13:40 часа на 24.03.2020г. с вх. N!! 2 от
24.03.2020 г. 13:40 часа.

На основание чл. 53. ал. 3 от ППЗОП комисията отвори запечатаните, неnрозрачни
оnаковки и оnовести тяхното съдържание. Комисията провери за наличието на отделни
заnечатани nликове с надnис ..Предлагани ценови nараметри".
Трима от членовете на комисията nодnисаха техническите предложения и пликовете с
надnис ..Предлагани ценови параметри'' на участниците.
След извършването на горепосочените дейности nриключи публичната част от
заседанието на комисията.
Комисията nродължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на
nредставените документи по чл. 39. ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, nоставени от възложителя и констатира
следното:
1.
1.1.

..Марвел" ООД
Участникът nредставя два Единни европейски документа за обществени

поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид, всеки от тях подписан nоотделно с валиден електронен
подпис от лицата задължени съгласно чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Съгласно nредоставената в
ЕЕДОП информация, участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за nодбор nоставени от възложителя. По отношение на участникът н е са констатирани липса.
неnълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа
грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор, поставени от възложителя.
Във връзка с гореизложеното. комисията доnуска участника до следващия етаn на
nроцедурата- разглеждане на техническото предложение.
2. "Тест Солюшънс" ООД
2.1.

Участникът представя Единен европейски документ за обществени поръчки

(ЕЕДОП) в електронен вид, nодnисан с валиден електронен подпис от лицата задължени
съгласно чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Съгласно предоставената в ЕЕДОП информация.
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени
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ЗАЕДНО СЪЗДДВАМЕ
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Зд
ИНТЕ./\ИГЕНТЕН РАСТЕЖ

от възложителя. По отношение на участникът не са констатиран и липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени
от възложителя.
Във връзка с гореизложеното, комисията допуска участник а до следващия етап на
процедурата- разглеждане на техническото предложение.
Комисията продължи работата си на 26.04.2020 г. с разглеждане на Техническите
предложения на участниците, съответствието им с техническата спецификация и оценка на
представените Технически предложения.
Комисията разгледа подробно Техническото предложение на "Марвел" ООД и
констатира, че участникът е представил справка от производител н а английски с превод на
български, удостоверяваща техническите параметри и характеристики на предлаганата в
офертата апаратура.
Комисията, след разглеждане на Техническото предложение на участника ,,Марвел'·
ООД, установи, че предложеното оборудване съответства на минималните технически
характеристики и функционалности определени от Възложителя. Резултатите са отразени в
Приложение N!! 1, Таблица 1, неразделна част от Протокола.

Комисията продължи работа с оценка на техническото предложение на участника.
Съгласно техническото предложение на "Марвел" ООД предложения от участника срок за
Гаранционна поддръжка е в размер на две години, за което получава О (нула) точки (ГП).
След прилагане 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*О.l =О
Комисията продължи работа с оценка на показател "Допълнителни технически
характеристики" - ДТХ на Техническото предложение на участника "Марвел·' ООД.

Комисията оцени Допълнителните техническите преимущества на апаратурата, предлагана
от ,.Марвел" ООД с 38 (тридесет и осем) точки (ДТХ), като резултатите от оценяването са
отразени в Приложение N!!l, Таблица 3, неразделна част от Протокола.
След това, комисията извърши оценка на Техническото предложение на участника по
показател

ДТХ

"Допълнителни

"
характеристики ,

технически

чрез прилагане на

формулата за изчисляване на Показател ДТХ по метода за комплексна оценка, както следва:
ДТХ=З8*0, 7=26.60 т.
Комисията разгледа подробно Техническото предложение на "Тест солюшънс�� ООД
и констатира. че участникът е представил брошура от производител на английски с превод на
български описваща техническите параметри и характеристики на предлаганата в офертата
апаратура.
Комисията. след разглеждане на Техническото предложение на участника "Тест
солюшънс" ООД, установи, че предложеното оборудване не съответства на минималните
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технически характеристики и функционалности определени от Възложителя. Резултатите са
отразени в Приложение .N"!! 1, Таблица 2, неразделна част от Протокола. За минимално
из искване N� 1. посочено в т. 3 от техническата спецификация. участникът е посочил
стойност в проценти. а се изисква стойност в децибели. На минимално изискване N� 2,
посочено в т. 3 от техническата спецификация Възложителят изисква посочване на
стойности за амплитуда (%) и фаза (0) на сигнала. Участникът е посочил точност само за
амплитудата 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 nредлаганият уред отговаря
на минималните изисквания - N� 1 и 2.
С оглед направените констатации комисията не допуска участника "Тест солюшънс'·
ООД до следващия етап на nроцедурата- оценка на техническото nредложение.
Комисията реши следващото заседание, на което да бъде отворено и оповестено
ценовото предложения на доnуснатия до този етап участник да се проведе на 04.05.2020r. в
11 :ОО ч. в сградата на Института по физикохимия. Комисията взе решение участниците в
процедурата да бъдат уведомени за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на
ценовите nредложения, чрез публикуване на съобщение на официалната интернет-страница
на Възложителя (nрофил на куnувача).
На 04.05.2020

r

от 11 :ОО ч. се проведе публично заседание на Комисията за отваряне

на ценовите оферти на доnуснатите до този етап участници. Комисията констатира, че за
деня и часа за отваряне на ценовото предложение участниците са уведомен на 28.04.2020 г.
чрез публикуване на съобщение в nрофила на купувача.
На публичното заседание за отваряне на ценовите nредложения не присъстваха
представители на участниците или на средствата за масово осведомяване.
ППЗОП председателят на комисията обяви
В съответствие с изискванията на
резултатите от оценяване на офертите по показатели ГП и ДТХ, след което се пристъпи към
отваряне на ценовото nредложение.
Комисията обяви ценовото предложение на единствения допуснат до този етап
участник както следва:
,.Марвел" ООД - участникът предлага цена за изnълнение на обществената
nоръчка в размер на 52 320 (петдесет и две хиляди триста и двадесет) лева без ДДС, или
обща стойност от 62 784 (шестдесет и две хиляди седемстотин осемдесет и четири) лева с
включен ДДС.
1.

След оповестяване на ценовото предло�<ение на единствения допуснат до този етап
участник, публичната част на заседанието приключи.
Комисията продължи работа на закрито заседание, с детайлно разглеждане на

съответствието на направеното ценово предложение от единствения допуснат до този етап
участник с конкретните изисквания на Възложителя и установи, че ценовото предложение
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отговаря на изискванията на възложителя и не надхвърля посочената като максимална
прогнозна стойност на поръчката.
За

изчисляване

на

Показател

ПЦ

"Предложена

цена"

Комисията

приложи

публикуваната Методика за комплексна оценка. както следва:
1 . .,Марвел" ООД- ПЦ

1 ОО* Минимална предложена цена /Предложена цена= 1ОО

=

След прилагане на формулата за изчисляване на Показател ПЦ ,Лредложена цена·· от
метода за комплексна оценка, Комисията определи оценката на участниците по показател
ПЦ, както следва:
1. "Марвел·· ООД- ПЦ=100*0.20=20 точки.
След

извършеното

оценяване

по

всички

показатели,

Комисията

определи

Комплексната оценка (КО) на офертата на единствения допуснат до този етап участник по

формулата КО= ГП + ДТХ + ПЦ, както следва:
1.

"Марвсл" ООД - КО

=

0+26,60+20= 46,60 точки

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИКА
1 място: "Марвел'' ООД с комплексна оценка от 46,60 т.

Всички решения на комисията бяха взети единодушно. без изразяване на особено
мнение.
На основание чл. 103,

ал.

3 от ЗОП комисията следва да изготви доклад, в който да

отрази резултатите от работата си и да го nредостави на Възложителя за утвърждаване.
Комисията предложи на Възложителя след утвърждаване на доклада по чл. 103,

ал.

3 от

ЗОП да сключи договори с определения изпълнител, класиран на първо място.
Комисията проведе 3 (три) заседания на 25.03, 26.04 и 04.05.2020г. и изготви и подписа
настоящият протокол на 04.05.2020 г. в един оригинален екземпляр. Неразделна част от
настоящия протокол са Таблиците в Приложение N!:!1, в които са отразени резултатите от
оценяването на техническото предложение на участника.
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