______________________________________________________________

До
проф. Петър Джонджоров
директор на Института по
механика - БАН

ДОКЛАД
за работата на комисия, назначена със Заповед № РД-09-02/07.01.2019г. на директора
на Института по механика – БАН за провеждане на открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране, пускане в действие и
обучение на специализирана апаратура за нуждите на ИМЕХ по проект
BG05M2OP001-1.001-0003-С01„Център за върхови постижения по Информатика и
информационни и комуникационни технологии“(ЦВП по Информатика и ИКТ) по
обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - Апаратура за изследване на топлопроводимост – за
филми и малки образци, с висока чувствителност и широк обхват на измерване
Обособена позиция № 2 - Модули за трибология,
открита с Решение № РД-09-268/17.12.2018г. на директора на Института по
механика – БАН /ИМЕХ/ проф. Петър Джонджоров.
Комисия, в състав:
Председател: 1.Доц. Д-р Сергей Ранчев – зам. директор на ИМЕХ
Членове:

2. Людмила Веселинова – гл. счетоводител на ИМЕХ
3. Марин Христов – експерт „Програми и проекти” в ИМЕХ

4. Боряна Петкова – външен експерт юрист, вписана в списъците
на външните експерти на АОП под № ВЕ-19;
5. Димитър Семерджиев – външен експерт, вписан в списъците на
външните експерти на АОП под № ВЕ-291“
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Уважаеми проф. Джонджоров,
Представяме на Вашето внимание на основание чл. 60, ал.1 от ППЗОП
настоящия доклад за работата на комисия, назначена със Заповед № РД-0902/07.01.2019г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с горния предмет.
Комисията започна своята работа на 29.01.2019г. от 13:30 часа в заседателната
зала на института, след получаване на списъка с участниците и представените оферти.
На заседанието на комисията за отваряне на офертите присъстваха упълномощени
представители на участниците „Лаб Трейд ВиА” ООД г-жа Василия Маркова управител и на „ЕЛТА 90М” ООД г-н Любомир Гетов. Представителят на участника
„ЕЛТА 90М” ООД представи пълномощно.
На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
Комисията установи, че съгласно входящия регистър в законоустановения срок са
подадени 3 /три/ оферти за участие, както следва:
№

1.

2.

3.

Наименование
„ИНФОЛАБ” ООД
за обособена позиция №2
„ЕЛТА 90М” ООД
за обособена позиция №1
„Лаб Трейд ВиА” ООД
за обособена позиция №1

Деловоден №

Час на
постъпване

16/18.01.2019г.

11.23 часа

22/23.01.2019г.

13.20 часа

25/28.01.2019г.

14.40 часа

След оповестяването на списъка с участниците и офертите, всички членове на
комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на чл.51, ал.8 от
Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП).
В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят на
комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване.
Комисията установи, че опаковката с офертата на участниците отговарят на изискванията на
чл.47, ал.2 от ППЗОП, като същите са непрозрачни и с не нарушена цялост и върху тях е
посочена обособената позиция за която участникът подава оферта. Председателят отвори
опаковките и провери за наличието на отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри“. Комисията констатира, че същите съдържат пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри”, които отговарят на изискванията на чл.47, ал.3 от ППЗОП.
Комисията оповести по реда на постъпване на офертите тяхното съдържание. При спазване на
разпоредбата на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията и един от
представителите на другите участници подписаха техническите предложения, съдържащи се в
офертите на участниците, както и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри”.
Представители на другия участник подписаха техническото предложение, съдържащо се в
офертата на участника, както и плика с надпис "Предлагани ценови параметри”.
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След извършване на горните действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, в закрито заседание комисията пристъпи към
разглеждане на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на
допуснатите участници относно съответствието им с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за
участие и в обявлението на поръчката.

Комисията установи следното:
Участникът „ИНФОЛАБ” ООД - за обособена позиция №2
Комисията не установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или
с други изисквания на възложителя и не изисква от участника представяне на допълнителни
документи. Въз основа на представените документи комисията реши, че участникът отговаря
на минималните изисквания за допустимост, включително технически и професионални
способности, посочени в обявлението за поръчката и документацията за участие.
Участникът „ЕЛТА 90М” ООД - за обособена позиция №1
Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи за
допустимост, с изключение на установените и описани по-долу липси на документи и
несъответствия с критериите за подбор и/или други нередовности.
В минимални изисквания за технически и професионални способности:
Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на
подаване на офертата, най-малко 1 (една) доставка, която идентична или сходна с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.
Под идентични или сходни доставки за Обособена позиция № 1 - доставка на апаратура за
изследване на термични свойства.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) в част IV. „Критерии за подбор, Буква В: Технически и професионални способности“
доставка, идентична или сходна с предмета на поръчката но с крайна дата 15.12.2019г. Видно
от крайната дата на доставката, тя не е приключила към датата на подаване на офертата.
Участникът не е представил и доказателство за извършена доставка с идентичен или сходен
предмет.
Съгласно разпоредбата на чл. 63., ал.1 от ЗОП възложителят може да изисква от
кандидата или участника да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата – за
доставки и услуги. От разпоредбата става ясно, че доставката следва да е
изпълнена/приключила/ към датата на подаване на офертата.
Предвид това, участникът следва да предостави нов ЕЕДОП с подробна информация
относно най-малко една изпълнена идентична или сходна доставка, както и доказателство за
извършената доставка с идентичен или сходен предмет.
Във връзка с горното, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП възложителят изиска от
участника да представи следните допълнителни документи, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП за законосъобразно провеждане на процедурата:
- Коректно попълнен нов ЕЕДОП на участника съгласно констатираните несъответствия
по-горе.
- Заверено от участника копие на доказателство за извършената, изпълнена към датата на
подаване на офертата идентична или сходна доставка.
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Участникът „Лаб Трейд ВиА” ООД - за обособена позиция №1
Комисията не установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или
с други изисквания на възложителя и не изисква от участника представяне на допълнителни
документи. Въз основа на представените документи комисията реши, че участникът отговаря
на минималните изисквания за допустимост, включително технически и професионални
способности, посочени в обявлението за поръчката и документацията за участие.

Предвид изложеното, комисията взе единодушно следното решение:
1. Допусна до разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата
„ИНФОЛАБ” ООД за обособена позиция №2 и на „Лаб Трейд ВиА” ООД за обособена
позиция №1.
Мотиви: Офертите на участниците отговарят изцяло на критериите за допустимост и на
минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени в обявлението
за поръчката и документацията за участие.
2. Определи срок от 5 работни дни от получаване на протокол №1 на участника в
процедурата „ЕЛТА 90М” ООД - за обособена позиция №1 да представи на комисията нов
ЕЕДОП, който да съдържа информацията, посочена по-горе и заверено от участника копие на
доказателство за извършената, изпълнена към датата на подаване на офертата идентична или
сходна доставка.
На основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП, протокол №1 беше изпратен на участниците в
откритата процедура в деня на публикуването му на профила на купувача.
Действията на комисията, удостоверени в протокол №1 ,неразделна част от настоящия
доклад, приключиха на 01.02.2019г. Протоколът се подписа от членовете на комисията без
особени мнения.

Комисията започна своята работа в закрито заседание на 08.02.2019г. от 10.30
часа в заседателната зала на института, след изтичане на срока за представяне на
допълнителни документи от участника „ЕЛТА 90М” ООД за обособена позиция №1
относно съответствието му с изискванията за личното състояние и критериите за
подбор изискани с Протокол №1/01.02.2019 г., на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП
комисията пристъпи към тяхното разглеждане.
Заседанието протече при следния ред:
Разглеждане на представените допълнителни документи на участника „ЕЛТА
90М” ООД за обособена позиция №1. Участникът е представил допълнителни документи,
както следва:
- попълнен нов ЕЕДОП на участника съгласно констатираните несъответствия.
- заверено от участника копие на доказателство за извършената, изпълнена към
датата на подаване на офертата идентична или сходна доставка.
Комисията разгледа по същество представените в срок допълнителни документи
на участника и счита, че участникът отговаря на изисквания към личното състояние и
критериите за подбор, посочени в обявлението за поръчката и документацията и
допуска същия до по-нататъшното участие в процедурата.

4

Разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.
Подробна информация относно техническите предложения на допуснатите
участници е обективирана в Протокол № 2 от работата на комисията, неразделна
част от настоящия доклад.

Участникът „ИНФОЛАБ” ООД за обособена позиция №2 е посочил:
1. Общ срок за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на
обществената поръчка до 5 (пет) месеца, считано от датата на подписване на договора.
2. Срок на доставката на оборудването 4 (четири) месеца, считано от заявката на
въдложителя.
3. Гаранционен срок на доставеното оборудване 24 (двадесет и четири) месеца,
считано от датата на подписване на окончателен приематело-предавателния протокол за
доставката.
4. При поява на дефекти в гаранционния срок, се задължава да отстрани повредата
в 14 (четиринадесет) дневен срок. Ако не отстрани повредата в този срок, се задължава да
замени за своя сметка повреденото оборудване с друго изправно. В този случай,
гаранционния срок на оборудването се удължава с времето за отстраняване на повредата.
Всички разходи по време на гаранционното обслужване ще са за сметка на изпълнителя.
Декларира, че ще поеме извънгаранционното обслужване.
5. Срок на валидност на предложението 4 (четири) месеца от крайния срок за
подаване на оферти.
Комисията счете, че офертата на „ИНФОЛАБ” ООД за обособена позиция №2
отговаря на техническите изисквания за изпълнение на поръчката, съгласно
документацията за възлагане на обществената поръчка, поради което допусна
участника до отваряне на ценовото му предложение.
Участникът „ЕЛТА 90М” ООД - за обособена позиция №1 е посочил:
1. Общ срок за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на
обществената поръчка до 3 (три) месеца, считано от датата на подписване на договора.
2. Срок на доставката на оборудването 2 (два) месеца, считано от заявката на
въдложителя.
3. Гаранционен срок на доставеното оборудване 36 (тридесет и шест) месеца,
считано от датата на подписване на окончателен приематело-предавателния протокол за
доставката.
4. При поява на дефекти в гаранционния срок, се задължава да отстрани повредата
в 14 (четиринадесет) дневен срок. Ако не отстрани повредата в този срок, се задължава да
замени за своя сметка повреденото оборудване с друго изправно. В този случай,
гаранционния срок на оборудването се удължава с времето за отстраняване на повредата.
Всички разходи по време на гаранционното обслужване ще са за сметка на изпълнителя.
Декларира, че ще поеме извънгаранционното обслужване.
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5. Срок на валидност на предложението 4 (четири) месеца от крайния срок за
подаване на оферти.
Комисията счете, че офертата на „ЕЛТА 90М” ООД за обособена позиция №1
отговаря на техническите изисквания за изпълнение на поръчката, съгласно
документацията за възлагане на обществената поръчка, поради което допусна
участника до отваряне на ценовото му предложение.
Участникът „Лаб Трейд ВиА” ООД за обособена позиция №1 е посочил:
1. Общ срок за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на
обществената поръчка до 5 (пет) месеца, считано от датата на подписване на договора.
2. Срок на доставката на оборудването 4 (четири) месеца, считано от заявката на
въдложителя.
3. Гаранционен срок на доставеното оборудване 24 (двадесет и четири) месеца,
считано от датата на подписване на окончателен приематело-предавателния протокол за
доставката.
4. При поява на дефекти в гаранционния срок, се задължава да отстрани повредата
в 14 (четиринадесет) дневен срок. Ако не отстрани повредата в този срок, се задължава да
замени за своя сметка повреденото оборудване с друго изправно. В този случай,
гаранционния срок на оборудването се удължава с времето за отстраняване на повредата.
Всички разходи по време на гаранционното обслужване ще са за сметка на изпълнителя.
Декларира, че ще поеме извънгаранционното обслужване.
5. Срок на валидност на предложението 4 (четири) месеца от крайния срок за
подаване на оферти.
Предвид изложеното комисията счете, че офертата на „Лаб Трейд ВиА” ООД за
обособена позиция №1 отговаря на техническите изисквания за изпълнение на
поръчката, съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка, поради
което допусна участника до отваряне на ценовото му предложение.

Предвид изложеното комисията взе единодушно следното решение:
Допусна до по-нататъшното участие в процедурата участниците„ЕЛТА 90М” ООД и
„Лаб Трейд ВиА” ООД за обособена позиция №1 и „ИНФОЛАБ” ООД за
обособена позиция №2.
Мотиви: Офертите на участниците за обособените позиции, за които участват
отговарят на критериите за допустимост и на техническите изисквания за изпълнение
на поръчката, съгласно документацията за участие.
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически найизгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа
на критерий за възлагане „Най-ниска цена”.
Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници се извърши
съгласно условията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
информацията за датата, часа и мястото на отваряне на ценовото предложение беше
публикувана на електронната страница на Възложителя, в раздел Профила на купувача
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и изпратена на участниците не по-късно от два работни дни от датата на отваряне на
ценовите предложения, а именно на 06.02.2019г.
Действията на комисията, удостоверени в протокол № 2 приключиха на 08.02.2019г.
в 16.30 часа.
Протоколът се подписа от членовете на комисията без особени мнения.
На 11.02.2019г. от 11:10 часа се проведе открито заседание на комисията, със задача
да отвори, оповести и разгледа ценовото предложение на допуснатите участници в
процедурата.
На заседанието на комисията присъстваха следните упълномощени представители на
участниците:
Василия Маркова – Управител на „Лаб Трейд ВиА”ООД
На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
Председателят на комисията съобщи допуснатите участници до етап на отваряне на
ценови предложения - „ЕЛТА 90М” ООД и „Лаб Трейд ВиА” ООД за обособена
позиция №1 и „ИНФОЛАБ” ООД за обособена позиция №2 .
Комисията представи запечатаните пликове с „Предлагани ценови параметри“ на
допуснатите участници по реда на тяхното постъпване. Пликовете бяха разгледани от
представител на участниците и членовете на комисията, при което беше установено, че
пликовете са с ненарушена цялост и всички положени подписи са автентични.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани
ценови параметри” на допуснатите участници на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
Комисията установи, че участниците са представили попълнени, подписани и
подпечатани образци на ценово предложение. След което председателят оповести
предлаганите цени.
Предложените от допуснатите участниците цени са, както следва:
1.Участникът „ИНФОЛАБ” ООД за обособена позиция №2
Цена за цялостно изпълнение на поръчката: 180 000 лева лева без ДДС (сто
и осемдесет хиляди лева)
2. Участникът „ЕЛТА 90М” ООД за Обособена позиция №1
Цена за цялостно изпълнение на поръчката: 118 600 лева без ДДС (сто и
осемнадесет хиляди и шестстотин лева)
3.Участникът „Лаб Трейд ВиА” ООД за обособена позиция №1
Цена за цялостно изпълнение на поръчката: 117 448 лева без ДДС (сто и

седемнадесет хиляди, четиристотин четиридесет и осем лева)
доклад.

Цените по дейности са обективирани в Протокол № 3, неразделна част от настоящия

След извършване на посочените действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
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Комисията продължи своята работа за детайлно разглеждане на ценовите
предложения на участниците, в т.ч. извърши проверка на предложените цени и не
установи други пропуски и грешки, освен: Комисията констатира, че обявената цена
на участник „”ЕЛТА 90”ООД с ДДС в цифри не отговаря на написаната словом. Предвид
обстоятелството, че за вярна следва да се счита цената описана с думи, комисията
определи като техническа трешка описаната с цифри цена с ДДС. Участниците ще бъдат
класирани въз основа на най-ниска цена без ДДС. В конкретния случай грешката в
цената с ДДС в цифри няма отношение към законосъобразноста на процедурата.

Съгласно обявлението за поръчката и документацията за участие обществената
поръчка се възлага въз основа на критерий „икономически най-изгодната оферта”.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане
„Най-ниска цена”.
Комисията, съгласно изискванията на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, извърши следното
класиране:
За Обособена позиция №1: Апаратура за изследване на топлопроводимост – за
филми и малки образци, с висока чувствителност и широк обхват на измерване
Първо място - „Лаб Трейд ВиА” ООД с предложена цена за цялостно
изпълнение на поръчката: 117 448 лева без ДДС (сто и седемнадесет хиляди,
четиристотин четиридесет и осем лева)
Второ място- „ЕЛТА 90М” ООД с предложена цена за цялостно изпълнение
на поръчката: 118 600 лева без ДДС (сто и осемнадесет хиляди и шестстотин лева)
За Обособена позиция №2: Модули за трибология
Първо място - „ИНФОЛАБ” ООД с предложена цена за цялостно
изпълнение на поръчката: 180 000 лева лева без ДДС (сто и осемдесет хиляди лева)
Комисията констатира, че предложените цени на класираните на първо
място участници съответстват на прогнозната стойност на обществената поръчка
по обособени позиции.
Въз основа на гореизложеното, комисията предлага на възложителя да бъдат
определени за изпълнители на обществената поръчка с предмет: „Доставка,
инсталиране, пускане в действие и обучение на специализирана апаратура за нуждите
на ИМЕХ по проект BG05M2OP001-1.001-0003-С01„Център за върхови постижения по
Информатика и информационни и комуникационни технологии“(ЦВП по Информатика
и ИКТ) класираните на първо място участници по обособени позиции, както следва:
За Обособена позиция № 1 - Апаратура за изследване на топлопроводимост – за
филми и малки образци, с висока чувствителност и широк обхват на измерване
участника „Лаб Трейд ВиА” ООД
За Обособена позиция № 2 - Модули за трибология участника „ИНФОЛАБ” ООД.
Мотиви: Класираните на първо място участници за обособените позиции
отговарят на критериите за допустимост и на предварително обявените условия на
възложителя и са предложили най-ниска цена за съответната обособена позиция.
Класираният на второ място участник за Обособена позиция № 1 отговаря на
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критериите за допустимост и на предварително обявените условия на възложителя и е
предложили втора по височина цена за обособената позиция.
Действията на комисията, удостоверени в протокол № 3 приключиха на 11.02.2019г.
Протоколът се подписа от членовете на комисията без особени мнения.
Договорите да бъдат сключени след представяне на документите по чл.58, ал.1 от
ЗОП.
С извършване на горецитираните действия комисията приключи своята работа.
С настоящия доклад, на основание чл.60, ал.3 от ППЗОП, комисията предава
протоколите от своята работа на Възложителя за контрол и утвърждаване.
Приложения: Протоколи от работата на комисията.
Комисия:
Председател: Доц. Д-р Сергей Ранчев …………………………
Членове:
Людмила Веселинова ………………………
Марин Христов ……………………………....
Боряна Петкова ……………………………….
Димитър Семерджиев …………………….....
/заличено на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД/

Приемам доклада
Връщам доклада на комисията със следните мотиви:
Подпис на възложителя: ............................................ Дата ....................................
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