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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЗАЕДНО СЪЗДдВдМЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Зд
ИНТЕЛИГЕНТЕ Н РАСТЕЖ

Р ЕШЕНИ Е
N!!

.ЧJ...-::P!{.:.Q5A.jA8. 051 МЮг..

На основание чл. 1 Об, ал. 6 във връзка с чл. 108, т. 1 и чл. 109 от Закона за
обществените поръчки, доклад и протокол за резултатите от дейността на Комисията,
назначена

със

Заповед

N2

36-РД-09/25.03.2020г.

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 прилагане н а 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
N2 BG05M20P001-1.00 1-0008 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 N2 00988-2020-0001.

О Б ЯВЯВ АМ:
1. Класиране, на единствения допуснат до този етап участник, за изпълнение на
обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
импедансен честотен анализатор", както следва:
1 място: "Марвел" ООД с комплексна оценка от 46,60 т.

Мотиви :
След като осъществих проверка върху работата на комисията, назначена със
Заповед N2 36-РД-09/25.03.2020г. на директора на ИФХ-БАН установих, че:
1 . Класирането е извършено от комисията за разглеждане и оценка на офертата
на участника, която е извършила работата си добросъвестно, съгласно изискванията на
ЗОП, ППЗОП, Техническата спецификация и документация за участие, и според
критерия за възлагане, одобрен с Решение N2 27-РД-09 от 1 0.02.2019г. на Директора на
ИФХ-БАН.
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BG05A120POO 1-1.001-0008 "Национа'/(!11 център no .11ехатроника

11

чucmu те.хиmогии ",

финансиршt от Оператuвна програна "Наука и обра:юваиие за инmели,?еиmен растеж·" 2014-2020,
съф шюнсuрана от Европейс1шя съюз чрез Eвponeitc�<.·zm фонд за pe?ItofltlЛIIO развитие.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Зд
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

2. Посочения участник отговаря на обявените условия, съгласно Решение N!! 27РД-09 от 1 0.02.2019г. на Директора на ИФХ- БАН и на изискванията на нормативната
уредба.
11. На основание чл. 107, т. 2, б "а" от ЗОП и въз основа на мотивите посочени от
комисията в доклада и в протокола, отстранявам участника "Тест Солюшънс" ООД от
участие в процедурата, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:
След като осъществих проверка върху работата на комисията, назначена със
Заповед N!! 36-РД-09/25.03.2020г.

на

директора

на

ИФХ - БАН,

установих,

че

комисията правилно е преценила, че предложеното от участника оборудване не
съответства

на

минималните

технически

характеристики

и

функционалности

определени от Възложителя. Резултатите са отразени в Приложение N!! 1 , Таблица 2,
неразделна част от Протокола от дейността 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 N!! 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

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 предлаганият уред отговаря на минималните изисквания под N!! 1 и 2.

111. Въз основа на изложеното и във връзка с чл. 109 от ЗОП,

ОПРЕДЕЛЯМ:
"Марвел" ООД за изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация на импедансен честотен анализатор".
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съфинансираиа от Eвponeticкuя съюз чрез Еаропеliския фопд за ре,оuоншто развитие.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕfiИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Настоящото решение в един и същи ден да се доведе до знанието на участниците
в процедурата за възлагане на обществената поръчка и да се публикува в профила на
купувача, заедно с доклада и протокола от дейността на комисията.

Връзка
публикувани

към

електронната

доклада

и

преписка

в

профила
от

протоколите

на

купувача,

дейността

на

където

са

комисията:

l1ttp://ipc.bas.bg/page/Ьg/obscl1estveпi-porcl1ki.plщ

Решението подлежи на обжалване в

1 О дневен срок,

считано от дата на

получаване на решението по реда на чл. 1 96-199 от ЗОП пред Комисията за защита на
конкуренцията, гр. София, бул. "Витоша" N!! 1 8, електронна поща cpcadmiп@cpc.bg,
интернет адрес: h11tp://www.cpc.bg.

Директор на ИФХ- БАН: . . .. .
.

.

. .

проф.
Директор на ИФХ- БА

_____ ------ -------------------------------------------
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