
СЪОБЩЕНИЕ
за публично отваряне на ценови предложения

от  комисия,  назначена  със  Заповед  №  426  /20.06.2017  г.  на  проф.  Евгени  Христов
Семков  -   директор  на  Институт  по  астрономия  с  Национална  астрономическа
обсерватория (ИА с НАО) за провеждане на процедура по отваряне и класиране на
постъпилите оферти на кандидатите за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:  „ЗАКУПУВАНЕ НА 3 БРОЯ CCD КАМЕРИ по две
особени  позиции:  Обособена  позиция  №  1  –  „ЗАКУПУВАНЕ  НА  2  БРОЯ  CCD
КАМЕРИ,  ПРЕДНАЗНАЧЕНИ  ЗА  2-М  ТЕЛЕСКОП  НА  ИА  С  НАО“;  Обособена
позиция № 2 – „ЗАКУПУВАНЕ НА 1 БРОЙ CCD КАМЕРА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА
РАБОТА  С  КУДЕ-СПЕКТРОГРАФА  НА  2-М  ТЕЛЕСКОП  НА  ИА  С  НАО“,  на
основание чл. 57, ал. 3  от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП)  обявява  датата,  часа  и  мястото  на  отваряне  на  ценовите  предложения  на
допуснатите участници.

На 19.09.2017 г., в 10:00 часа, в  Института по Астрономия с НАО, находящ се в
гр. София, п.к. 1784,  бул. ''Цариградско шосе" № 72, в стая 319, назначена с цитираната
по-горе заповед, в състав: 

Председател: Таню Русинов Бонев - проф.  д-р в ИА с НАО  – и членове: 

  1. Кирил Атанасов Стоянов – доц. д-р в ИА с НАО

2. Любомир Христов Илиев - доц. д-р  в ИА с НАО

3. Пламен Русев Николов - асистент  в ИА с НАО

4. Асен Славчев Мутафов – аналитик комп. мрежи в ИА с НАО

ще отвори ценовите оферти на допуснатия участник - Андор Технолоджи Лтд.
(Andor Technology Ltd).

Съгласно  одобрената  методика  изборът  ще  се  извърши  чрез  определяне  на
„Икономически  най-изгодната  оферта”,  въз  основа  на  четири  показателя:  (1)
Технически показатели на доставяните стоки;  (2) Срок за доставка; (3) Гаранционно
обслужване; и (4) Ценово предложение.

Комисията  определи  на  допуснатия  участник  Андор  Технолоджи  Лтд.
(Andor Technology Ltd) следните точки:

1. По обособена позиция № 1, както следва:

- По показател П1 (Технически показатели на доставяните стоки) - 5 точки;

- По показател П2 (Срок за доставка) - 12 точки;

- По показател ПЗ (Гаранционно обслужване) - 12 точки.




