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ПРОТОКОЛ №3
от заседание 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 BG05M2OP001-1.0010003-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-09268/17.12.2018г. на директора на Института по механика – БАН /ИМЕХ/ проф. Петър
Джонджоров.
Комисията заседава в състав:
Председател: 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.
Комисията започна своята работа на 11.02.2019г. от 11:10 часа, 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
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На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
І. 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 без ДДС (сто и
осемдесет хиляди лв), съответно 216 000лв с ДДС (Двеста и шестнадесет
хиляди лв)
Цените по дейности са, както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Дейност
Доставка на оборудване
Инсталиране
Въвеждане в експлоатация
Обучение за работа
Други съпътстващи дейности
Общо без ДДС

Цена без ДДС
174 000лв
3 000
1000
2000
-180 000лв.

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), съответно 142 300 с ДДС (сто
четиридесет и две хиляди триста и двадесет лв)
Цените по дейности са, както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Дейност
Доставка на оборудване
Инсталиране
Въвеждане в експлоатация
Обучение за работа
Други съпътстващи дейности
Общо без ДДС

Цена без ДДС
118 600лв
----118 600лв
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Забележка: Комисията констатира, че обявената цена 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.

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), съответно
140 937.60 с ДДС (сто четиридесет хиляди и деветстотин тридесет и седем
лева и шестдесет ст.)
Цените по дейности са, както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Дейност
Доставка на оборудване
Инсталиране
Въвеждане в експлоатация
Обучение за работа
Други съпътстващи дейности
Общо без ДДС

Цена без ДДС
115 096
784
-1568
-117 448лв.

След извършване на посочените действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
II. Комисията продължи своята работа за детайлно разглеждане на ценовите
предложения на участниците, в т.ч. извърши проверка на предложените цени и не
установи пропуски и грешки, освен гореописаното.
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”.
IV. 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)
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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 критериите за допустимост и на
предварително обявените условия на възложителя и е предложили втора по височина
цена за обособената позиция.
Договорите да бъдат сключени след представяне на документите по чл.58, ал.1 от
ЗОП.
Действията на комисията, удостоверени в настоящия протокол приключиха на
11.02.2019г.
Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията без особени мнения.
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/
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