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РЕШЕНИЕ
№ РД-09-41/14.02.2019г.

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
На основание чл. 108, т.1 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в
Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3 и утвърден доклад от работата на комисия,
назначена със Заповед № РД-09-02/07.01.2019г. 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, открита с Решение № РД-09-268/17.12.2018г. на директора на
Института по механика – БАН

ОБЯВЯВАМ

Резултата от проведена 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:

І. За Обособена позиция № 1 - Апаратура за изследване на топлопроводимост – за
филми и малки образци, с висока чувствителност и широк обхват на измерване
На първо място класирам участника „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)
Мотиви: Предложената цена от офертата на участника е най-ниска от всички
предложени цени в процедурата за обособената позиция, съответства на прогнозната
стойност на обществената поръчка и отговаря изцяло на предварително обявените
условия на възложителя.
На второ място класирам участника „ЕЛТА 90М” ООД с предложена цена за
цялостно изпълнение на поръчката: 118 600 лева без ДДС (сто и осемнадесет хиляди и
шестстотин лева)
Мотиви: Предложената цена от офертата на участника е втора по височина от
всички предложени цени в процедурата за обособената позиция, съответства на
прогнозната стойност на обществената поръчка и отговаря изцяло на предварително
обявените условия на възложителя.
За Обособена позиция № 2 - Модули за трибология
На първо място класирам участника „ИНФОЛАБ” ООД с предложена цена за
цялостно изпълнение на поръчката: 180 000 лева лева без ДДС (сто и осемдесет хиляди
лева)
Мотиви: Предложената цена от офертата на единствения участник за обособената
позиция съответства на прогнозната стойност на обществената поръчка и отговаря изцяло
на предварително обявените условия на възложителя.
ІІ. Въз основа на горното класиране определям за изпълнители на обществената
поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране, пускане в действие и обучение на
специализирана апаратура за нуждите на ИМЕХ по проект BG05M2OP001-1.0010003-С01„Център за върхови постижения по Информатика и информационни и
комуникационни технологии“(ЦВП по Информатика и ИКТ) по обособени позиции,
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

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, решението да се изпрати на участниците в 3-дневен
срок от издаването му. На основание чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП и чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП,
решението да се публикува на профила на купувача в деня на изпращането му до лицата.
Връзка
към
електронната
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преписка

в

профила

на

купувача:

Настоящото решение подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му по реда на
чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Възложител:
проф. Петър Джонджоров
директор на Института по механика – БАН

