СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
AGRICULTURAL ACADEMY
гр. София 1373, ул. Суходолска № 30, тел.: +359 2 812 75 05; факс: +359 2 812 75 15;
Sofia 1373, 30 Suhodolska Str.; tel.: +359 2 812 75 05; fax: +359 2 812 75 15;
e-mail:ssa@agriacad.bg; http://agriacad.bg/

РЕШЕНИЕ
№ 93- 82/24.10.2019г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и резултатите от оценката на представените
оферти, отразени в Доклад на комисия, назначена със Заповед № РД 05-177/11.09.2019г. на
Председателя на Селскостопанска академия по процедура по ЗОП - публично състезание с
предмет: „Доставка на научна апаратура - ултразвукови скенери, микроскопи и водна баня, за
нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, в изпълнение на проект:
Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България
- РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на образованието и науката”, с 4 обособени позиции,

открита с Решение 1203-8/20.08.2019г. на Председателя на Селскостопанска академия.

ОБЯВЯВАМ:

I. КЛАСИРАНИТЕ участници по обявената обществена поръчка.

За обособена позиция 1:
- няма подадени оферти

За обособена позиция 2:
1-во място - „Ридаком” ЕООД – цена: 2880 лв., без ДДС;
2- ро място - „Аналитичен сервиз и консултации“- цена: 2999 лв., без ДДС
3- то място - „Елта 90 М“ ООД – цена: 3730 лв., без ДДС

За обособена позиция 3:
1-во място – “Инфинита“ ООД- цена 1325 лв., без ДДС;

За обособена позиция 4:
1-во място - „РСР“ ЕООД – цена: 1890 лв., без ДДС
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2- ро място - “Аналитичен сервиз и консултации“– цена: 1920 лв., без ДДС;
3- то място - “Аквахим“ АД – цена: 2266 лв., без ДДС;

II. ОТСТРАНЕНИ участници на основание чл. 107, т.2, б."а" от ЗОП :

II. „ ИНФИНИТА” ООД - оферта по позиция 1 “ Доставка на 2 броя ултразвуков скенер
за едри и дребни преживни животни“.
Мотиви: Техническото предложение на участника „ИНФИНИТА” ООД не в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и с минималните
технически изисквания за Обособена позиция № 1 „Доставка на 2 броя ултразвуков скенер
за едри и дребни преживни животни“. В документацията за участие, раздел „Техническа
спецификация (Минимални технически изисквания)“ за Обособена позиция №1,
Възложителя е посочил минимално изискване-Цветен LCD монитор с минимум 12“ екран;
Конвексен трансдюсер в обхвата от 2,5 до 5,3 MHz или по-голям но включващ посочения;
Управление на изображението – възможност за стопиране, Увеличаване на участъци от
изображението в обхвата от 60 до 200% или по-голям но включващ посочения; Честотен
диапазон на системата в обхвата от 3 до 11 MHz или по-голям но включващ посочения;
Захранване –акумулаторна батерия и работа без зареждане 2,5 часа или повече;
Съответно, в предложената оферта за Обособена позиция №1 на „ИНФИНИТА” ООД,
от представената техническа спецификация, брошури и посоченият от участника сайт
Комисията установи, че предложения монитор не е цветен, няма трансдюсер, няма
възможност за стопиране на процеса, предложеното минимално изискване за работа без
зареждане от 1,5 часа не съответства на заложеното минимално изискване от Възложителя
за работа без зареждане от 2,5 часа или повече.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП,
настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок от получаването му.
Настоящото решение, протоколите от работата на комисията и докладът на
комисията да се публикуват в профила на купувача към електронната преписка на
поръчката.
Настоящото решение при условията и в срока по чл. 43, ал. 1 от ЗОП да се изпрати
до участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача, на страницата
на възложителя, на ел. адрес: https://www.agriacad.bg/bg/public-orders

ПРОФ. Д-Р МАРТИН БАНОВ:....../п/.................
Председател на Селскостопанска академия
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