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ПРОТОКОЛ    № 2 

 

За дейността на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на 
офертите, получени за участие в 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, назначена със Заповед № РД 
05-177/11.09.2019г. на Председателя на Селскостопанска академия,  на основание чл.103, ал.1 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 54-60 от Правилника за прилагане на 
Закона за обществени поръчки (ППЗОП) 

  
Днес 08.10.2019г. в 10.00 часа в сградата на Селскостопанска академия, гр. София, ул. 

„Суходолска“№30 , на основание чл. 54, ал.12 и чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществени поръчки (ППЗОП) се състоя поредното заседание на назначената със Заповед РД 05-
177/11.09.2019г. на Председателя на Селскостопанска академия комисия за подбор, разглеждане, 
оценка и класиране на получените оферти в процедурата с горепосочения предмет, открита с 
Решение 1203-8/20.08.2019г. 

 
Комисията заседава в следния състав: 
1. Маргарита Генчева Директор Дирекция АПОПЧР – председател на комисията 
2. Весела Александрова – Главен експерт ОП - член  
3. проф. д-р Венера Цолова – член 
 
На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП комисията продължи своята работа, като пристъпи към 

разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.  

След като с приемо – предавателен протокол, председателят на комисията получи от 
деловодството допълнително представените документи, комисията продължи своята работа в 
закрито заседание и установи следното: 

Протокол №1 съдържащ констатациите на комисията за липси на несъответствия в 
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП е  публикуван на профила на купувача на 01.10.2019г. В 
определения от комисията 5 работни дни срок в деловодството на Възложителя са регистрирани 
следните документи:  

 
No Рег.No/дата Име на участника 

1 РД 70-70/03.102019г.  „РИДАКОМ” ЕООД  
 
1.Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи и установи следното: 
 
1.1.Участникът „РИДАКОМ” ЕООД е представил допълнително заверено копие от 

сертификат ISO 9001:2015 с придружително писмо. 
Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, в това число и 

допълнително представените по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП документи, съгласно обявлението и 
документацията на обществената поръчка. 
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Участникът съответства на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, 
поставени от Възложител 

Комисията прие, че не са налице обстоятелства на които е основание за отстраняване на 
участника, съгласно чл.107, чл.54 и 55от ЗОП и документацията, поради което допуска 
„РИДАКОМ” ЕООД до разглеждане на неговото техническо предложение по обособена позиция 2  

 
След извършените по-горе действия комисията констатира, че всички участници отговарят 

на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя и ги 
допуска до разглеждане на подадените от тях техническите предложения по съответните обособени 
позиции. 

 
2. На същото заседание комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите 

предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително обявените условия в 
обществената поръчка, съгласно чл.56,ал.2 от ППЗОП и оценка на представените технически 
предложения. 

 
Съгласно  раздел IV  Технически спецификации от описания, условия и изисквания към 

документацията на обществената поръчка: Техническо предложение се представя по отделно за 
всяка обособена позиция, за която участникът кандидатства. Участниците представят 
толкова технически предложения, за колкото обособени позиции кандидатстват.  

Техническо предложение, което не съдържа и не покрива минималните технически 
изисквания на Възложителя, заложени в настоящата документация и в техническата спецификация 
(за съответната обособена позиция) не се допуска до оценка и се отстранява. 

Комисията разгледа подробно техническите предложения на участниците и оцени 
съответствието на посочените характеристики на предлаганите апарати с данните от приложените 
проспекти, брошури и каталози, посочени във всяка оферта, както следва:   

 
 2.1. Участникът „РСР” ЕООД - за обособена позиция  №4. 
В своето техническо предложение участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец към документацията с проспекти. 
Относно съответствие на минималните технически характеристики и функционалности за 

конфигурациите, предлагани от участника за обособена позиция 4, след разглеждане на 
техническото предложение на участника комисията установи, че предложената апаратура 
съответства на минималните технически характеристики и функционалности.  

Предвид констатираното, комисията единодушно реши, че участникът е представил 
техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, което отговаря на изискванията 
на Възложителя, с оглед на което ДОПУСКА  „РСР” ЕООД до отваряне на ценовото предложение. 

 
2.2. Участникът „АНАЛИТИЧЕН СЕРВИЗ И КОНСУЛТАЦИИ”ЕООД - за обособени 

позиции № 2 и №4; 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2. 
В своето техническо предложение участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец към документацията с проспекти. 
Относно съответствие на минималните технически характеристики и функционалности за 

конфигурациите, предлагани от участника за обособена позиция 2, след разглеждане на 
техническото предложение на участника комисията установи, че предложената апаратура 
съответства на минималните технически характеристики и функционалности.  
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Предвид констатираното, комисията единодушно реши, че участникът е представил 
техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, което отговаря на изискванията 
на Възложителя, с оглед на което ДОПУСКА  АНАЛИТИЧЕН СЕРВИЗ И КОНСУЛТАЦИИ”ЕООД 
до отваряне на ценовото предложение по обособена позиция 2. 

 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 
В своето техническо предложение участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец към документацията с проспекти. 
Относно съответствие на минималните технически характеристики и функционалности за 

конфигурациите, предлагани от участника за обособена позиция 4, след разглеждане на 
техническото предложение на участника комисията установи, че предложената апаратура 
съответства на минималните технически характеристики и функционалности.  

Предвид констатираното, комисията единодушно реши, че участникът е представил 
техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, което отговаря на изискванията 
на Възложителя, с оглед на което ДОПУСКА  АНАЛИТИЧЕН СЕРВИЗ И КОНСУЛТАЦИИ”ЕООД 
до отваряне на ценовото предложение за обособена позиция № 4 

 
2.3.Участникът „РИДАКОМ” ЕООД – за обособена позиция  №2 
В своето техническо предложение участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец към документацията с проспекти.  
Относно съответствие на минималните технически характеристики и функционалности за 

конфигурациите, предлагани от участника за обособена позиция 2, след разглеждане на 
техническото предложение на участника комисията установи, че предложената апаратура 
съответства на минималните технически характеристики и функционалности.  

Предвид констатираното, комисията единодушно реши, че участникът е представил 
техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка , което отговаря на изискванията 
на Възложителя, с оглед на което ДОПУСКА  „РИДАКОМ” ЕООД до отваряне на ценовото 
предложение 

 
 
2.4. Участникът „АКВАХИМ” АД - за обособена позиция № 4; 
 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 
В своето техническо предложение участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец към документацията с проспекти. 
Относно съответствие на минималните технически характеристики и функционалности за 

конфигурациите, предлагани от участника за обособена позиция 4, след разглеждане на 
техническото предложение на участника комисията установи, че предложената апаратура 
съответства на минималните технически характеристики и функционалности.  

Предвид констатираното, комисията единодушно реши, че участникът е представил 
техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, което отговаря на изискванията 
на Възложителя, с оглед на което ДОПУСКА  „АКВАХИМ” АД до отваряне на ценовото 
предложение за обособена позиция № 4.  

 
2.6. Участникът „ИНФИНИТА” ООД -за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 3. 
 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1. 
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След разглеждане на представеното от участника техническо предложение Комисията 
единодушно реши: НЕ ДОПУСКА до отваряне на ценовото предложение и отстранява от участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка на офертата на „ИНФИНИТА” ООД по 
обособена позиция № 1. 

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,  
Увеличаванена 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 офертата за Обособена позиция №1 на „ИНФИНИТА” ООД, от 
представената техническа спецификация, брошури и посоченият от участника сайт Комисията 
установи , че преложения монитор не е цветен, няма трансдюсер, няма възможност за стопиране на 
процеса и не съответства на заложеното минимлно изискване за работа без зареждане от 2,5 часа 
или повече . 

 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3. 
В своето техническо предложение участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец към документацията с проспекти. 
Относно съответствие на минималните технически характеристики и функционалности за 

конфигурациите, предлагани от участника за обособена позиция 3, след разглеждане на 
техническото предложение на участника, комисията установи че предложената апаратура 
съответства на минималните технически характеристики и функционалности.  

Предвид констатираното, комисията единодушно реши, че участникът е представил 
техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка , което отговаря на изискванията 
на Възложителя, с оглед на което ДОПУСКА „ИНФИНИТА” ООД, до отваряне на ценовото 
предложение за обособена позиция №3.  

 
 
2.7. Участникът „ЕЛТА 90 М” ООД - за обособени позиции  №2 и №4; 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 
В своето техническо предложение участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец към документацията с проспекти. 
Относно съответствие на минималните технически характеристики и функционалности за 

конфигурациите, предлагани от участника за обособена позиция 2, след разглеждане на 
техническото предложение на участника комисията установи, че предложената апаратура 
съответства на минималните технически характеристики и функционалности.  

Предвид констатираното, комисията единодушно реши, че участникът е представил 
техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка , което отговаря на изискванията 
на Възложителя, с оглед на което ДОПУСКА „ЕЛТА 90 М” ООД, до отваряне на ценовото 
предложение за обособена позиция №2  

 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 
В своето техническо предложение участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец към документацията с проспекти. 
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Относно съответствие на минималните технически характеристики и функционалности за 
конфигурациите, предлагани от участника за обособена позиция 4, след разглеждане на 
техническото предложение на участника комисията установи, че предложената апаратура 
съответства на минималните технически характеристики и функционалности.  

Предвид констатираното, комисията единодушно реши, че участникът е представил 
техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка , което отговаря на изискванията 
на Възложителя, с оглед на което ДОПУСКА „ЕЛТА 90 М” ООД, до отваряне на ценовото 
предложение за обособена позиция №4. 

 
 
След извършване на описаните по-горе действия, комисията приключи своята работа на този 

етап от процедурата и членовете взеха решение отварянето на пликовете с надпис „Предлагани 
ценови параметри” на допуснатите кандидати да се извърши при спазване на разпоредбите на чл.57, 
ал.3 от ППЗОП на 22.10. 2019г. от 10.30 часа в заседателната зала на Селскостопанска академия, 
София, за което участниците да бъдат уведомени по законоустановения ред, най – малко с 
публикуване на съобщение в профила на купувача на сайта на Академията.  

Прокотол №2 от работата на комисията да бъде публикуван в профила на купувача на сайта 
на Селскостопанска академия .  

Настоящият протокол се състави и подписа на 16.10.2019 г. 
 
 
Председател: ...../п/................ 
(Маргарита Генчева) 
 
 
Членове: 1. ......../п/...................                            2. ....../п/........................... 
(Весела Александрова)                                     (проф.д-р Венера Цолова) 
 
 
 
 
 
 


