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Проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 1.1 

 
 

от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-15-334/21.07.2020 г., на проф.  
д-р Цветанка Крумова Бабева, директор на Институт по оптически материали и 

технологии /ИОМТ/ “Aкадемик Й. Малиновски” към БАН за разглеждане, оценка и 

класиране на подадените оферти за участие в обществена поръчка посредством открита 

процедура с предмет: „Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и 

поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на ИОМТ-БАН 

по проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти 

технологии“. 
I. Отваряне на офертите: 
Днес, 21.07.2020 г. в 13: 00 ч., в сградата на Институт по оптически материали и 

технологии /ИОМТ/ “Aкадемик Й. Малиновски” към БАН, с адрес: гр. София, 1113, ул. 

Акад. Георги Бончев, бл. 109, в изпълнение на Заповед № РД-15-334/21.07.2020 г., на 

директора на Институт по оптически материали и технологии /ИОМТ/ Aкадемик Й. 

Малиновски към БАН за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за 

участие в обществена поръчка посредством открита процедура с предмет: „Доставка, 

монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и поддръжка на специализирано 

технологично оборудване за нуждите на ИОМТ-БАН по проект BG05M2OP001-
1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, започна 

своята работа комисия в състав: 
1. д-р Виолета Маджарова – доцент в ИОМТ, председател; 
2. д-р Димитър Димитров – доцент в ИОМТ, член; 
3. д-р Константин Ловчинов – доцент, член; 

  4. д-р Димана Назърова – доцент в ИОМТ, ръководител на направление, член; 
5. Любен Калпаков – юрисконсулт в Административно-стопански отдел на 

ИОМТ, член. 
 Комисията започна работа по разглеждането, оценката и класирането на 

подадените оферти за участие в обществена поръчка посредством открита процедура с 

предмет: „Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и поддръжка на 

специализирано технологично оборудване за нуждите на ИОМТ-БАН по проект 

BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти 

технологии“, съгласно решение за откриване на процедура № 174/10.06.2020 г., с което 

са одобрени и утвърдени от възложителя Обявление за обществена поръчка, и 

документация, приложения и образци, публикувани на интернет страницата на ИОМТ, 

рубрика „Профил на купувача” заедно с цялата информация, свързана с поръчката.  
Получените оферти за изпълнение на обществената поръчка са предадени от служител 

на Деловодството на ИОМТ на председателя на комисията след подписване на приемо-
предавателен протокол в съответствие с чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Председателят на 
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комисията прочете входящия регистър с подадените оферти за изпълнение на 

обществената поръчка, след което той и другите членове на комисията попълниха и 

подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 и 13 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието присъстваха представители на участниците, подали оферта за участие в 

обществената поръчка, както следва: Катя Арищирова - Говедарска – представител на 

Аквахим Проджектс – сепариращи системи – пълномощник и Дарина Маринова – 
представител на Лабексперт – Управител. Комисията направи проверка на 

пълномощните и личните документи, представени от присъстващите представители на 

участниците в процедурата. 
На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване, 

което не е пречка за редовното протичане и не препятства публичността на заседанието. 
Преди отварянето на офертите председателят на комисията запозна членовете й и 

присъстващите представители на участниците в процедурата със заповедта за 

назначаване на комисията, съдържаща информация относно вида и предмета на 

настоящата процедура, срока за работа на комисията и мястото на съхранение на 

документите, свързани с обществената поръчка. 
II. Брой на получените оферти и наименование на участниците, които ги 

предлагат: 
Членовете на комисията констатираха, че в определения от Възложителя срок за 

получаване на оферти до 17: 00 ч. на 20.07.2020 г., в Деловодството на ИОМТ са 

постъпили 7 (седем) оферти от: 
1. Оферта № 1/202, подадена от „Астел” ЕООД, подадена на 17.07.2020 г. в 13: 30 

ч. за обособена позиция № 5; 
2. Оферта № 2/203, подадена от „Астел” ЕООД, подадена на 17.07.2020 г. в 13: 30 

ч. за обособена позиция № 6; 
3. Оферта № 3/204, подадена от „Астел” ЕООД, подадена на 17.07.2020 г. в 13: 30 

ч. за обособена позиция № 7; 
4. Оферта № 4/205, подадена от „Лабексперт” ООД, подадена на 20.07.2020 г. в 13: 

50 ч. за обособени позиции № 1, 2 и 4; 
5. Оферта № 5/206, подадена от обединение „Аквахим Проджектс” – сепариращи 

системи, с участници в обединението „Аквахим Проджектс” ЕООД и „Аквахим” АД, 

подадена на 20.07.2020 г. в 15: 15 ч. за обособена позиция № 8; 
6. Оферта № 6/207, подадена от „Тест Солюшънс” ООД, подадена на 20.07.2020 г. 

в 16: 20 ч. за обособени позиции № 7 и 9; 
7. Оферта № 7/208, подадена от „Астел” ЕООД, подадена на 20.07.2020 г. в 16: 45 
ч. за обособена позиция № 3. 
Не са постъпили оферти за участие в настоящата процедура след крайния срок, 

определен от Възложителя  
 На основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, комисията отвори офертите на участниците в 

последователност, определена от поредния номер на получаването им, като започна от 

оферта с вх. № 1. Председателят на комисията удостоверяваше, отваряйки офертите на 

отделните участници тяхната цялост и непрозрачност във връзка с чл. 47, ал. 2 от 
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ППЗОП, като паралелно с това оповести тяхното съдържание и провери за наличието на 

отделен, запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
 Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП най-малко трима от членовете на 

комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри” на всички участници в процедурата за съответните обособени 

позиции. 
 В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на 

присъстващите представители на участниците в процедурата да подпишат техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за другите 

участници в процедурата по съответната обособена позиция. Същите не се възползваха 

от възможността и не подписаха техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри” за другите участници в процедурата по съответната 

обособена позиция. 
 При отваряне на входираната в Деловодството на Възложителя непрозрачна 

опаковка на участник „Астел” ЕООД, подадена на 17.07.2020 г. в 13: 30 ч. за обособена 

позиция № 5 се наруши минимално целостта на съдържащия се в нея плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, по начин, който не предоставя възможност за узнаване 

на неговото съдържание на публичното заседание, както от страна на комисията на 

Възложителя, така и от присъстващите представители на участниците в процедурата. 

Председателят на комисията залепи плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участник „Астел” ЕООД за обособена позиция № 5. Пликът с нарушена цялост е 

подписан от членовете на комисията. На публичното заседание на комисията не са 

направени възражения относно действията на комисията по отваряне на опаковките на 

участниците в процедурата за съответните обособени позиции, както и по отношение на 

нарушаването на целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участник „Астел” ЕООД за обособена позиция № 5. 
След извършването на горепосочените действия, в 14: 30 ч. на 21.07.2020 г., 

приключи публичната част от заседанието на комисията. 
Комисията продължи своята работа в закрито заседание, на което председателят 

й запозна нейните членове с правилата за работа, съхранение и ползване на 

документацията по процедурата и определи график за работата й, при който членовете 

следва да заседават на последващи заседания, във връзка с изпълнение на разпоредбата 

на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 
ІІІ. Разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците за 

съответствие с изискванията към лично състояние и към критериите за подбор, 

поставени от Възложителя във връзка с възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и поддръжка на 

специализирано технологично оборудване за нуждите на ИОМТ-БАН по проект 

BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти 

технологии“: 
На основание на разпоредбата на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и съгласно определения 

работен график, комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към лично състояние и към критериите за подбор, 
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поставени от Възложителя за участниците в процедурата по съответните обособени 

позиции, по реда на постъпване на офертите им в Деловодството на Възложителя. 
След извършената проверка, комисията направи следните констатации: 
1. За участник № 1 - „Астел” ЕООД - за обособена позиция № 5:  
При прегледа на еЕЕДОП за обособена позиция № 5, подаден от „Астел” 

ЕООД, комисията установи следното:  
- в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В „Технически и професионални 

способности“, в полето „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид” 

е посочено само „Оптичен спектрометър с висока резолюция“, без подробно да се 

опишат дейностите, свързани с доставката на това оборудване. По този начин комисията 

не може да достигне до убеждение, че става дума за дейност, идентична или сходна с 

предмета на поръчката – може да се касае само и единствено за доставка или само и 

единствено за инсталация и въвеждане в експлоатация и т.н. Участникът следва да 

съобрази уточнението, дадено от възложителя в документацията /раздел XI, буква 

„Критерии за подбор”, т. 1.1. – „удостоверяване”/ и в обявлението за поръчка, а именно: 

че освен посочване на дати на изпълнение, стойност, получател и период, е нужно и 

подробно описание на извършените дейности.  
- в Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ от еЕЕДОП, участникът е маркирал отговор „да”, без да се 

съобрази с уточнението, дадено от Възложителя в документацията /раздел XI, буква 

„Критерии за подбор”, т. 1.2. – „Участникът следва да предостави информацията в Част 

IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ от ЕЕДОП с посочване датата на валидност на сертификата, издателят му и 

обхватът на действие”/ и в обявлението за поръчка, а именно: че освен посочване на 

наличие или липса трябва да се посочат също така и дата на валидност и обхват на 

сертификата, както и издателят му. 
  – в Част IV, Раздел В: Техническо и професионални способности, поле 

„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от еЕЕДОП, участникът е 

декларирал, че е официален дистрибутор на предлаганото оборудване по обособена 

позиция № 5. Не е съобразено уточнението на Възложителя, дадено в т. 1.3. на буква Б 

от раздел XI от документацията, а именно – „участникът следва да е оторизиран от 

производителя на предлаганото оборудване или от упълномощен от производителя 

представител за право на търговия/дистрибуция и сервиз/гаранционно обслужване”.  
С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът 

следва да представи в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол нов 

еЕЕДОП и/или други допълнителни документи, в които да декларира необходимата 

информация, предвид предходното. 
2. За участник № 2 - „Астел” ЕООД - за обособена позиция № 6:  
При прегледа на еЕЕДОП за обособена позиция № 6, подаден от „Астел” 

ЕООД, комисията установи следното:  
- в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В „Технически и професионални 

способности“, в полето „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид” 

е посочено само „Оптичен спектрометър с висока резолюция“, без подробно да се 
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опишат дейностите, свързани с доставката на това оборудване. По този начин комисията 

не може да достигне до убеждение, че става дума за дейност, идентична или сходна с 

предмета на поръчката – може да се касае само и единствено за доставка или само и 

единствено за инсталация и въвеждане в експлоатация и т.н. Участникът следва да 

съобрази уточнението, дадено от възложителя в документацията /раздел XI, буква 

„Критерии за подбор”, т. 1.1. – „удостоверяване”/ и в обявлението за поръчка, а именно: 

че освен посочване на дати на изпълнение, стойност, получател и период, е нужно и 

подробно описание на извършените дейности.  
- в Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ от еЕЕДОП, участникът е маркирал отговор „да”, без да се 

съобрази с уточнението, дадено от Възложителя в документацията /раздел XI, буква 

„Критерии за подбор”, т. 1.2. – „Участникът следва да предостави информацията в Част 

IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ от ЕЕДОП с посочване датата на валидност на сертификата, издателят му и 

обхватът на действие”/ и в обявлението за поръчка, а именно: че освен посочване на 

наличие или липса трябва да се посочат също така и дата на валидност и обхват на 

сертификата, както и издателят му. 
  – в Част IV, Раздел В: Техническо и професионални способности, поле 

„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от еЕЕДОП, участникът е 

декларирал, че е официален дистрибутор на предлаганото оборудване по обособена 

позиция № 6. Не е съобразено уточнението на Възложителя, дадено в т. 1.3. на буква Б 

от раздел XI от документацията, а именно – „участникът следва да е оторизиран от 

производителя на предлаганото оборудване или от упълномощен от производителя 

представител за право на търговия/дистрибуция и сервиз/гаранционно обслужване”.  
С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът 

следва да представи в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол нов 

еЕЕДОП и/или други допълнителни документи, в които да декларира необходимата 

информация, предвид предходното. 
3. За участник № 3 - „Астел” ЕООД - за обособена позиция № 7:  
При прегледа на еЕЕДОП за обособена позиция № 7, подаден от „Астел” 

ЕООД, комисията установи следното:  
- в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В „Технически и професионални 

способности“, в полето „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид” 

е посочено само „Оптичен спектрометър с висока резолюция“, без подробно да се 

опишат дейностите, свързани с доставката на това оборудване. По този начин комисията 

не може да достигне до убеждение, че става дума за дейност, идентична или сходна с 

предмета на поръчката – може да се касае само и единствено за доставка или само и 

единствено за инсталация и въвеждане в експлоатация и т.н. Участникът следва да 

съобрази уточнението, дадено от възложителя в документацията /раздел XI, буква 

„Критерии за подбор”, т. 1.1. – „удостоверяване”/ и в обявлението за поръчка, а именно: 

че освен посочване на дати на изпълнение, стойност, получател и период, е нужно и 

подробно описание на извършените дейности.  
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- в Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ от еЕЕДОП, участникът е маркирал отговор „да”, без да се 

съобрази с уточнението, дадено от Възложителя в документацията /раздел XI, буква 

„Критерии за подбор”, т. 1.2. – „Участникът следва да предостави информацията в Част 

IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ от ЕЕДОП с посочване датата на валидност на сертификата, издателят му и 

обхватът на действие”/ и в обявлението за поръчка, а именно: че освен посочване на 

наличие или липса трябва да се посочат също така и дата на валидност и обхват на 

сертификата, както и издателят му. 
  – в Част IV, Раздел В: Техническо и професионални способности, поле 

„Инструменти, съоръжения или теническо оборудване“ от еЕЕДОП, участникът е 

декларирал, че е официален дистрибутор на предлаганото оборудване по обособена 

позиция № 7. Не е съобразено уточнението на Възложителя, дадено в т. 1.3. на буква Б 

от раздел XI от документацията, а именно – „участникът следва да е оторизиран от 

производителя на предлаганото оборудване или от упълномощен от производителя 

представител за право на търговия/дистрибуция и сервиз/гаранционно обслужване”.  
С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът 

следва да представи в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол нов 

еЕЕДОП и/или други допълнителни документи, в които да декларира необходимата 

информация, предвид предходното. 
4. За участник № 4 - „Лабексперт” ООД - за обособени позиции № 1, 2 и 4:  
При прегледа на еЕЕДОП за обособена позиция № 1, подаден от 

„Лабексперт” ООД, комисията установи следното:  
- в Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ от еЕЕДОП, участникът е маркирал отговор „да”, без да се 

съобрази с уточнението, дадено от Възложителя в документацията /раздел XI, буква 

„Критерии за подбор”, т. 1.2. – „Участникът следва да предостави информацията в Част 

IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ от ЕЕДОП с посочване датата на валидност на сертификата, издателят му и 

обхватът на действие”/ и в обявлението за поръчка, а именно: че освен посочване на 

наличие или липса трябва да се посочат също така и дата на валидност и обхват на 

сертификата, както и издателят му. 
С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът 

следва да представи в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол нов 

еЕЕДОП и/или други допълнителни документи, в които да декларира необходимата 

информация, предвид предходното. 
При прегледа на еЕЕДОП за обособена позиция № 2, подаден от 

„Лабексперт” ООД, комисията установи следното:  
- в Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ от еЕЕДОП, участникът е маркирал отговор „да”, без да се 

съобрази с уточнението, дадено от Възложителя в документацията /раздел XI, буква 

„Критерии за подбор”, т. 1.2. – „Участникът следва да предостави информацията в Част 

IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
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управление“ от ЕЕДОП с посочване датата на валидност на сертификата, издателят му и 

обхватът на действие”/ и в обявлението за поръчка, а именно: че освен посочване на 

наличие или липса трябва да се посочат също така и дата на валидност и обхват на 

сертификата, както и издателят му. 
С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът 

следва да представи в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол нов 

еЕЕДОП и/или други допълнителни документи, в които да декларира необходимата 

информация, предвид предходното. 
При прегледа на еЕЕДОП за обособена позиция № 4, подаден от 

„Лабексперт” ООД, комисията установи следното:  
- в Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ от еЕЕДОП, участникът е маркирал отговор „да”, без да се 

съобрази с уточнението, дадено от Възложителя в документацията /раздел XI, буква 

„Критерии за подбор”, т. 1.2. – „Участникът следва да предостави информацията в Част 

IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ от ЕЕДОП с посочване датата на валидност на сертификата, издателят му и 

обхватът на действие”/ и в обявлението за поръчка, а именно: че освен посочване на 

наличие или липса трябва да се посочат също така и дата на валидност и обхват на 

сертификата, както и издателят му. 
С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът 

следва да представи в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол нов 

еЕЕДОП и/или други допълнителни документи, в които да декларира необходимата 

информация, предвид предходното. 
5. За участник № 5 - обединение „Аквахим Проджектс” – сепариращи 

системи, с участници „Аквахим Проджектс” ЕООД и „Аквахим” АД - за обособена 

позиция № 8:  
При прегледа на еЕЕДОП за обособена позиция № 8, подаден от обединение 

„Аквахим Проджектс” – сепариращи системи, комисията установи следното:  
- в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А „Информация за 

икономическия оператор“, в полето „Име” е посочено „Аквахим Проджектс – 
неорганичен синтез“. В същото време върху офертата и в приемо-предавателния 

протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП на Възложителя, е отбелязан като участник 

обединение „Аквахим Проджектс” – сепариращи системи”, с участници в обединението 

„Аквахим Проджектс” ЕООД и „Аквахим” АД. По този начин у комисията не може да 

се формира еднозначен извод кой е участникът в процедурата по обособена позиция № 

8 - „Аквахим Проджектс – неорганичен синтез“ или обединение „Аквахим Проджектс” 

– сепариращи системи. 
- в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В „Технически и професионални 

способности“, в полето „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид” 

е посочено само „Доставка на високопроизводителна центрофуга и ротори с фиксиран 

ъгъл“, без подробно да се опишат дейностите, свързани с доставката на това оборудване. 

По този начин комисията не може да достигне до убеждение, че става дума за дейност, 

идентична или сходна с предмета на поръчката. Участникът следва да съобрази 
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уточнението, дадено от възложителя в документацията /раздел XI, буква „Критерии за 

подбор”, т. 1.1. – „удостоверяване”/ и в обявлението за поръчка, а именно: че освен 

посочване на дати на изпълнение, стойност, получател и период, е нужно и подробно 

описание на извършените дейности.  
С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът 

следва да представи в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол нов 

еЕЕДОП и/или други допълнителни документи, в които да декларира необходимата 

информация, предвид предходното. 
При прегледа на еЕЕДОП за обособена позиция № 8, подаден от член на 

обединение „Аквахим” АД, комисията установи следното:  
При прегледа на еЕЕДОП, подаден от участника в обединение „Аквахим” АД, 

комисията установи, че той е представил, оформил и попълнил всички изискуеми 

документи, касаещи личното състояние и критериите за подбор, с оглед изискванията на 

Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, съответно в 

обявлението за обществената поръчка. 
При прегледа на еЕЕДОП за обособена позиция № 8, подаден от член на 

обединение „Аквахим Проджектс” ЕООД, комисията установи следното:  
При прегледа на еЕЕДОП, подаден от участника в обединение „Аквахим” АД, 

комисията установи, че той е представил, оформил и попълнил всички изискуеми 

документи, касаещи личното състояние и критериите за подбор, с оглед изискванията на 

Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, съответно в 

обявлението за обществената поръчка. 
6. За участник № 6 - „Тест Солюшънс” ООД - за обособени позиции № 7 и 9:  
При прегледа на еЕЕДОП за обособена позиция № 7, подаден от „Тест 

Солюшънс” ООД, комисията установи следното:  
- в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В „Технически и професионални 

способности“, в полето „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид” 

е преписан текста на Възложителя от документацията на поръчката, а именно: „доставка 

на специализирано технологично оборудване за оптични измервания, за нуждите на 

лаборатории, научни институти, учебни заведения и др.“ като само е допълнено „в това 

число оптичен рефлектометър модел Viavi E138FA65-APC – 1 бр.“, без подробно да се 

опишат дейностите, свързани с доставката на това оборудване. По този начин комисията 

не може да достигне до убеждение, че става дума за дейност, идентична или сходна с 

предмета на поръчката – може да се касае само и единствено за доставка или само и 

единствено за инсталация и въвеждане в експлоатация и т.н. Участникът следва да 

съобрази уточнението, дадено от възложителя в документацията /раздел XI, буква 

„Критерии за подбор”, т. 1.1. – „удостоверяване”/ и в обявлението за поръчка, а именно: 

че освен посочване на дати на изпълнение, стойност, получател и период, е нужно и 

подробно описание на извършените дейности.  
– в Част IV, Раздел В: Техническо и професионални способности, поле 

„Инструменти, съоръжения или теническо оборудване“ от еЕЕДОП, участникът е 

декларирал, че разполага с дистрибуторски сертификат/оторизационно писмо за 

предлаганото оборудване по обособена позиция № 7. Не е съобразено уточнението на 
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Възложителя, дадено в т. 1.3. на буква Б от раздел XI от документацията, а именно – 
„участникът следва да е оторизиран от производителя на предлаганото оборудване или 

от упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция и 

сервиз/гаранционно обслужване”. 
- в Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ от еЕЕДОП, участникът е маркирал отговор „да” и е посочил 

само издателя на сертификата, без да се съобрази с уточнението, дадено от Възложителя 

в документацията /раздел XI, буква „Критерии за подбор”, т. 1.2. – „Участникът следва 

да предостави информацията в Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП с посочване датата на 

валидност на сертификата, издателят му и обхватът на действие”/ и в обявлението за 

поръчка, а именно: че освен посочване на наличие или липса трябва да се посочат също 

така и дата на валидност и обхват на сертификата, както и издателят му. 
С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът 

следва да представи в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол нов 

еЕЕДОП и/или други допълнителни документи, в които да декларира необходимата 

информация, предвид предходното. 
При прегледа на еЕЕДОП за обособена позиция № 9, подаден от „Тест 

Солюшънс” ООД, комисията установи следното:  
- в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В „Технически и професионални 

способности“, в полето „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид” 

е преписан текста на Възложителя от документацията на поръчката, а именно: „доставка 

на специализирано технологично оборудване за оптични измервания, за нуждите на 

лаборатории, научни институти, учебни заведения и др.“ като само е допълнено „в това 

число оптичен сплайсер модел Fujikura FSM41S – 2 бр.“, без подробно да се опишат 

дейностите, свързани с доставката на това оборудване. По този начин комисията не може 

да достигне до убеждение, че става дума за дейност, идентична или сходна с предмета 

на поръчката – може да се касае само и единствено за доставка или само и единствено за 

инсталация и въвеждане в експлоатация и т.н. Участникът следва да съобрази 

уточнението, дадено от възложителя в документацията /раздел XI, буква „Критерии за 

подбор”, т. 1.1. – „удостоверяване”/ и в обявлението за поръчка, а именно: че освен 

посочване на дати на изпълнение, стойност, получател и период, е нужно и подробно 

описание на извършените дейности.  
– в Част IV, Раздел В: Техническо и професионални способности, поле 

„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от еЕЕДОП, участникът е 

декларирал, че разполага с дистрибуторски сертификат/оторизационно писмо за 

предлаганото оборудване по обособена позиция № 9. Не е съобразено уточнението на 

Възложителя, дадено в т. 1.3. на буква Б от раздел XI от документацията, а именно – 
„участникът следва да е оторизиран от производителя на предлаганото оборудване или 

от упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция и 

сервиз/гаранционно обслужване”. 
- в Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ от еЕЕДОП, участникът е маркирал отговор „да” и е посочил 
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само издателя на сертификата, без да се съобрази с уточнението, дадено от Възложителя 

в документацията /раздел XI, буква „Критерии за подбор”, т. 1.2. – „Участникът следва 

да предостави информацията в Част IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП с посочване датата на 

валидност на сертификата, издателят му и обхватът на действие”/ и в обявлението за 

поръчка, а именно: че освен посочване на наличие или липса трябва да се посочат също 

така и дата на валидност и обхват на сертификата, както и издателят му. 
С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът 

следва да представи в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол нов 

еЕЕДОП и/или други допълнителни документи, в които да декларира необходимата 

информация, предвид предходното. 
7. За участник № 7 - „Астел” ЕООД - за обособена позиция № 3:  
При прегледа на еЕЕДОП за обособена позиция № 3, подаден от „Астел” 

ЕООД, комисията установи следното:  
- в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В „Технически и професионални 

способности“, в полето „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид” 

е посочено само „Доставка на сканиращ електронен микроскоп, ЕДС и система за 

пробоподготовка“, без подробно да се опишат дейностите, свързани с доставката на това 

оборудване. По този начин комисията не може да достигне до убеждение, че става дума 

за дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката – може да се касае само и 

единствено за доставка или само и единствено за инсталация и въвеждане в експлоатация 

и т.н. Участникът следва да съобрази уточнението, дадено от възложителя в 

документацията /раздел XI, буква „Критерии за подбор”, т. 1.1. – „удостоверяване”/ и в 

обявлението за поръчка, а именно: че освен посочване на дати на изпълнение, стойност, 

получател и период, е нужно и подробно описание на извършените дейности.  
- в Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ от еЕЕДОП, участникът е маркирал отговор „да”, без да се 

съобрази с уточнението, дадено от Възложителя в документацията /раздел XI, буква 

„Критерии за подбор”, т. 1.2. – „Участникът следва да предостави информацията в Част 

IV, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ от ЕЕДОП с посочване датата на валидност на сертификата, издателят му и 

обхватът на действие”/ и в обявлението за поръчка, а именно: че освен посочване на 

наличие или липса трябва да се посочат също така и дата на валидност и обхват на 

сертификата, както и издателят му. 
  – в Част IV, Раздел В: Техническо и професионални способности, поле 

„Инструменит, съоръжения или техническо оборудване“ от еЕЕДОП, участникът е 

декларирал, че е официален дистрибутор на предлаганото оборудване по обособена 

позиция № 3. Не е съобразено уточнението на Възложителя, дадено в т. 1.3. на буква Б 

от раздел XI от документацията, а именно – „участникът следва да е оторизиран от 

производителя на предлаганото оборудване или от упълномощен от производителя 

представител за право на търговия/дистрибуция и сервиз/гаранционно обслужване”.  
С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, участникът 

следва да представи в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол нов 
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