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растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-
1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ 

 

ПРОТОКОЛ по чл. 103 ,ал 3 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.7 ППЗОП 

 От дейността на комисията назначената със Заповед № I-55/07.05.2019 г. на Директора на 
Институт по микробиология „Стефан Ангелов” при Българска академия на науките. Комисия за 
отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в открита 
процедура с предмет: 
„Доставка, инсталиране, профилактика на научноизследователска апаратура и обучение на 
специалисти за нуждите на център по компетентност – Институт по микробиология-БАН“, с 
деветнадесет позиции:  

1. Обособена позиция 1: “Доставка на Апаратура за полимеразна верижна реакция“;  
2. Обособена позиция 2: “Доставка на Автоматизирана система за идентификация на 

микроорганизми и патогенни гъбички и определяне на антибактериална чувствителност 
”; 

3. Обособена позиция 3: “Доставка на Флоуцитометър“; 
4. Обособена позиция 4: “Доставка на Микроскопска конфигурация за цитогенетични 

анализи„; 
5. Обособена позиция 5: “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални колонии“;  
6. Обособена позиция 6: “Доставка на Ламинарни боксове“; 
7. Обособена позиция 7: “Доставка на Центрофуги“; 
8. Обособена позиция 8: “Доставка на Мултигазов инкубатор“;  
9. Обособена позиция 9: “Доставка на Система за UV трансилюминатор с 

фотодокументация“; 
10. Обособена позиция 10: “Доставка на Автоклав; 
11. Обособена позиция 11: “Доставка на Система за ултрачиста вода“;  
12. Обособена позиция 12: “Доставка на Инкубатор шейкър“; 
13. Обособена позиция 13: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално отваряне 

(-86 °C)“; 
14. Обособена позиция 14: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално отваряне 

(-45 °C)“; 
15. Обособена позиция 15: “Доставка на Настолен pH-метър с вградена магнитна бъркалка“; 
16. Обособена позиция 16: “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“; 
17. Обособена позиция 17: “Доставка на Вортекс“; 
18. Обособена позиция 18: “Доставка на Термостат инкубатор“; 
19. Обособена позиция 19: “Доставка на Водна баня“,  

 
открита с Решение № РО-01/28.03.2019 г., публикувано в РОП под № 904301 и Обявление изх. № 257 
от 28.03.2019 г., публикувано в РОП под № 9044322  и в Официален вестник на Европейския съюз  под 
№ 2019/S 064-148709 с УИН в РОП 01482-2019-0001 
 

I. На 08.05.2019 г. в съответствие с горецитираната заповед на Възложителя в сградата на 
Институт по микробиология „Стефан Ангелов” при Българска академия на науките (ИМикБ-БАН), гр. 
София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 26, в зала 208 в 11:00 часа се събра комисия  
в състав: 
 
Председател - доц. д-р Людмила Кабаиванова – ИМикБ-БАН; 
и членове 

1. гл.ас. д-р Мая Захариева – ИМикБ-БАН; 
2. асист. д-р Диляна Симеонова – ИМикБ-БАН; 
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3. Снежанка Даскалова – счетоводител ИМикБ-БАН; 
4. Гергана Гергова-Ангелова - юрист 

за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в открита процедура с 
предмет: „Доставка, инсталиране, профилактика на научноизследователска апаратура и 
обучение на специалисти за нуждите на център по компетентност – Институт по микробиология-
БАН“, с две деветнадесет позиции. 
 
Заседанието на комисията започна в 11:10 часа. 
 

II. Сесия по отваряне на офертите 
Отварянето на офертите беше публично и на него присъстваха следните представители на 
участниците: 
 

1. Карина Николова - упълномощен представител на „Диамед” ООД; 
2. Димитър Маринчев – управител на „Диамед” ООД; 
3. Тодор Тодоров - упълномощен представител на „ЕЛТА 90М” ООД; 
4. Георги Стоянов – упълномощен представител на „Сайънт Акт – БГ” ООД; 
5. Маргарита Касабова - упълномощен представител на „Сайънт Акт – БГ” ООД 

 
Комисията провери и удостовери съответствието на представените паспортни данни. 
На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на средствата за масово 
осведомяване. 
 
В изпълнение на разпоредбите на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, представител на деловодството на ИМикБ-
БАН, предаде с приемо-предавателен протокол съставен на 08.12.2019 г. 10:30 ч. на председателя на 
комисията подадените в оределения краен срок за получаване на офертите – 03.05.2019 г., 17:00 часа –
14 броя опаковки с оферти в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост, както следва: 

 
Оферта 
№ 

Име на участника Вх. № на офертата, получен от 
Деловодството на ИМикБ-
БАН, дата и час на получаване 

Брой 
получени 
опаковки 

1. Софлаб ООД Вх. № 338/25.04.2019 г., 13:23 1 плик 
2. Оптим Ко ООД Вх. № 341/30.04.2019 г., 10:49 1 плик 
3. АА Медикъл ООД Вх. № 342/30.05.2019 г., 14:00 1 плик 
4. Инфомед ЕООД Вх. № 348/02.05.2019 г., 11:35 1 плик 
5. ФОТ ООД Вх. № 349/02.05.2019 г., 15:25 1 плик 
6. Ридаком ЕООД Вх. № 350/02.05.2019 г., 15:40 1 плик 
7. Диамед ООД Вх. № 351/03.05.2019 г., 09:40 1 плик 
8. Данс Фарма ЕООД Вх. № 353/03.05.2019 г., 10:00 1 плик 
9. Лабтех ЕООД Вх. № 358/03.05.2019 г., 10:52 1 плик 
10. Сайънт Акт - БГ ООД Вх. № 359/03.05.2019 г., 10:55 1 плик 
11. Биолпаст ЕООД Вх. № 364/03.05.2019 г., 14:14 1 плик 
12. Лабимекс АД Вх. № 365/03.05.2019 г., 15:15 1 плик 
13. Биомед фючар ЕООД Вх. № 367/03.05.2019 г., 16:14 1 плик 
14. ЕЛТА 90М ООД Вх. № 368/03.05.2019 г., 16:40 1 плик 
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Председателят на комисията запозна членовете на комисията със съдържанието на съставения на 
основание чл. 48, ал. 1 ППЗОП входящ регистър на офертите, след което в изпълнение на чл. 51, ал. 8 
ППЗОП, всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). 

Комисията констатира, че офертите са постъпили по надлежния ред и определения срок и 
представляват непрозрачни запечатани пликове с ненарушена цялост, съгласно изискванията на ЗОП, 
ППЗОП и изискванията на Възложителя.  

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда 
на тяхното постъпване в присъствието на упълномощените представители на участниците, както 
следва: 

 
II.1. Участникът Софлаб ООД е представил оферта с вх. № 338/25.04.2019 г., 13:23 часа. Участникът 
участва за обособена позиция № 6 “Доставка на Ламинарни боксове“;Обособена позиция № 9: 
“Доставка на Система за UV трансилюминатор с фотодокументация“  и Обособена позиция № 16 
“Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“.  След отварянето на плика с офертата, 
комсисията констатира, че в плика с офертата се съдържат:  

- Заявление за участие за Обособени позиции № 6, № 9 и № 16;  

- техническо предложение за Обособени позиции № 6, № 9 и № 16; 

- ЕЕДОП представен на магнитен носител; 

-  опис на предалаганите документи; 

- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

- 3 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, съответно за Обособени позиции № 
6, № 9 и № 16; 

- Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец;  

- Брошури от производителите на предлаганите апарати; 

- Сертификат ISO 9001:2015 на участника за търговия с лабораторно обзавеждане, консумативи и 
апарати. Сервизна дейност и обучение; 

- ГФО и ОПР за последните три финаносово приключили години; 

- Декларация за наличие на сервизна база; 

- Копие от диплом и трудова книжка на сервизен инженер;  

- Оторизационни писма. 

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 
подписаха техническите предложения на участника за съответнте обособени позиции и съдържащите 
се в офертата запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за 
съответните обособени позиции. В изпълнение на чл. 54, ал. 5 ППЗОП, председателят на комисията 
предложи на представителите на участниците също да подпишат техническите предложения на 
участника и пликовете с „ Предлагани ценови параметри”, от което право се възползва представителя 
на участника „Диамед” ООД.  
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II.2. Участникът Оптим Ко ООД е представил оферта с вх. № 341/30.04.2019 г., 10:49 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 5 “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални 
колонии“. След отварянето на плика с офертата, комсисията констатира, че в плика с офертата се 
съдържат: 

- Заявление за участие; 

- техническо предложение; 

- ЕЕДОП представен на магнитен носител; 

-  опис на предалаганите документи; 

- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

- 1 броя плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

- Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец; 

- Брошури от производителя на апаратурата; 

- ГФО и ОПР за последните три финаносово приключили години;  

- Оторизационно писмо от производителя на предлаганата апаратура. 

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и съдържащият се в офертата запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. В изпълнение на чл. 54 , ал. 5 ППЗОП, 
председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 
техническото предложение на участника и плика с „ Предлагани ценови параметри”, от което право се 
възползва представителя на участника „Елта 90М” ООД, по отношение на техническото предложение.  

 
II.3. Участникът АА Медикъл ООД е представил оферта с вх. № 342/30.04.2019 г., 14:00 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 1  “Доставка на Апаратура за полимеразна 
верижна реакция“. След отварянето на плика с офертата, комсисията констатира, че в плика с 
офертата се съдържат: 
- Заявление за участие; 

- Разрешение за търговия с медицински изделия издадено от ИАЛ;  

- Сертификат ISO 9001:2015 с обхват търговия и дистрибуция на диагностикуми, консумативи и 
апаратура за клиничната практика и научноизследователската дейност, с осигурено 
гаранционно и извънгаранционно обслужване; 

- ГФО и ОПР за последните три приключили финансови години;  

- Справка за общия оборот и оборот от доставка на стоки сходни с предмета на Обособената 
позиция; 

- Декларация за наличие на квалифициран персонал за изпълнение на поръчката с приложени 
дипломи, сертификати и копие на тудови книжки; 

- Декларация за наличие на сервизна база; 
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- Декларация от производителя, оторизация за извършването на гаранционен и извънгаранционен 
сервиз; 

- Декларация, че оборудването ще носи фирменото лого на производителя; 

- Декларация за нови, неупотребявани и с гарантиран произход компоненти; 

- Декларация за оригинална опаковка; 

- Декларация за СЕ маркировка; 

- Декларация за гаранционни карти и подобна техническа документация;  

- Оторизационно писмо; 

- Декларация, че оборудването ще бъде инсталирано от изпълнителя; 

- Декларация за провеждане на обучение; 

- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

- Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец;  

- Брошури от производителя на апаратурата; 

- техническо предложение; 

- ЕЕДОП представен на магнитен носител; 

-  опис на предалаганите документи; 

- 1 броя плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и съдържащия се в офертата запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. В изпълнение на чл. 54, ал. 5 ППЗОП, 
председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 
техническото предложение на участника и плика с „Предлагани ценови параметри”, от което право 
никой от представителите не се възползва. 

 
II.4. Участникът  Инфомед ЕООД е представил оферта с вх. № 348/02.05.2019 г., 11:35 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 4 “Доставка на Микроскопска конфигурация за 
цитогенетични анализи„. След отварянето на плика с офертата, комсисията констатира, че в плика с 
офертата се съдържат: 

- заявление за участие; 
- техническо предложение с приложения; 
- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

- Пълномощно 
- ЕЕДОП представен на мганитен носител; 
- Опис на документите съдържащи се в офертата; 
- Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец;  

- 1 брой плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 
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- брошури от производителя на предлаганото оборудване. 

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и съдържащият се в офертата запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. В изпълнение на чл. 54, ал. 5 ППЗОП, 
председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 
техническото предложения на участника и плика с „ Предлагани ценови параметри”, от което право 
никой от представителите не се възползва. 

 
II.5. Участникът ФОТ ООД е представил оферта с вх. № 349/02.05.2019 г., 15:25 часа. Участникът 
участва за обособена позиция № 5 “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални колонии“;  
Обособена позиция № 14 “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално отваряне (-45 
°C)“; Обособена позиция № 16 “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“, Обособена 
позиция № 17 “Доставка на Вортекс“, Обособена позиция № 18 “Доставка на Термостат 
инкубатор“ и Обособена позиция № 19 “Доставка на Водна баня“. След отварянето на плика с 
офертата, комсисията констатира, че в плика с офертата се съдържат: 

- заявления за участие и техническо предложение за Обособена позиция № 5, № 14, № 16, № 17, 
№ 18 и № 19; 

- ЕЕДОП представен на магнитен носител за всяка обособена позиция по отделно; 
- Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец 2 бр;  

- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец – 2 бр.;  

- Опис на документите съдържащи се в офертата  
- 6 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 5, 

Обособена позиция № 14, Обособена позиция № 16, Обособена позиция № 17, Обособена 
позиция № 18 и обособена позиция № 19; 

- Брошури от производителите на предлаганото оборудване. 
 
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха техническите предложения на участника за съответните обособени позиции и съдържащите 
се в офертата запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за 
съответните обособени позиции. 

 В изпълнение на чл. 54, ал. 5 ППЗОП, председателят на комисията предложи на 
представителите на участниците също да подпишат техническите предложения на участника за 
съответните обособени позиции и пликовете с „ Предлагани ценови параметри”, от което право се 
възползва представителя на участника „Диамед” ООД по отношение на техническите предложения за 
Обособена позиция № 5 и Обособена позиция № 14. 

 
II.6. Участникът Ридаком ЕООД е представил оферта с вх. № 350/02.05.2019 г., 15:40 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 5 “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални 
колонии“; Обособена позиция № 9 “Доставка на Система за UV трансилюминатор с 
фотодокументация“, Обособена позиция № 15 “Доставка на Настолен pH-метър с вградена 
магнитна бъркалка“, Обособена позиция № 16 “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 
г.“, Обособена позиция № 17 “Доставка на Вортекс“ и Обособена позиция № 19 “Доставка на 
Водна баня“. След отварянето на плика с офертата, комсисията констатира, че в плика с офертата се 
съдържат: 
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- заявления за участие и техническо предложение за Обособена позиция № 5, № 9, № 15, № 16, 
№ 17 и № 19; 

- ЕЕДОП представен на магнитен носител за всяка обособена позиция по отделно; 
- Опис на документите съдържащи се в офертата  
- 6 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 5, 

Обособена позиция № 9, Обособена позиция № 15, Обособена позиция № 16, Обособена 
позиция № 17 и обособена позиция № 19. 

- Сертификат ISO 9001:2015 с обхват дистрибуция на лабораторни тестове, диагностични 
реагенти и китове, лаабораторни консуамтиви и оборудване, ин-витро диагностични изделия, 
биотехнологични продукти. Сервизна дейност на лабораторната апаратура.  

- Декларация за наличие на сервизна база; 
- Оторизационно писмо от производителя на апаратурата, включително и за сервизна база  – без 

Обособена позиция № 9; 
- Брошури от производителите на предлаганите апарати; 

- Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец. 
 
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха техническите предложения на участника за съответните обособени позиции и съдържащите 
се в офертата запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за 
съответните обособени позиции. 

 В изпълнение на чл. 54, ал. 5 ППЗОП, председателят на комисията предложи на 
представителите на участниците също да подпишат техническите предложения на участника за 
съответните обособени позиции и пликовете с „ Предлагани ценови параметри”, от което право се 
възползва представителя на участника ЕЛТА 90М ООД за техническото предложение за Обособена 
позиция № 9 

 
II.7. Участникът Диамед ООД е представил оферта с вх. № 351/03.05.2019 г., 09:40 часа. Участникът 
участва за обособена позиция № 2 “Доставка на Автоматизирана система за идентификация на 
микроорганизми и патогенни гъбички и определяне на антибактериална чувствителност ” и 
Обособена позиция № 3 “Доставка на Флоуцитометър“. След отварянето на плика с офертата, 
комисията констатира, че в плика с офертата се съдържат: 

- заявления за участие; 
- техническо предложение за Обособена позиция № 2 и № 3; 
- ЕЕДОП представен на магнитен носител; 
- Опис на документите съдържащи се в офертата  
- 2 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2 и № 3. 
- Оторизационни писма от производителите на апаратурата, включително за поддръжка; 
- Декларация за наличие на квалифициран персонал с посочени лица, образование и 

професионална квалификация; 
- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец; 

- Декларация по чл. 102 от ЗОП;  

- Брошури от производителите на предлаганите апарати; 

- Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец. 
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В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха техническите предложения на участника за съответните обособени позиции и съдържащите 
се в офертата запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 5 ППЗОП, председателят на комисията предложи на 
представителите на участниците също да подпишат техническите предложения на участника за 
съответните обособени позиции и пликовете с „ Предлагани ценови параметри”, от което право не се 
възползва никой от представителите.

 
II.8. Участникът Данс фарма ЕООД е представил оферта с вх. № 353/03.05.2019 г., 10:00 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 12 “Доставка на Инкубатор шейкър“. След отварянето 
на плика с офертата, комсисията констатира, че в плика с офертата се съдържат: 

- заявления за участие; 
- техническо предложение за Обособена позиция № 12; 
- ЕЕДОП представен на магнитен носител; 
- Опис на документите съдържащи се в офертата 
- 1 броя плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 
- Оторизационно писмо от производителя на апаратурата, включително за сервиз на апаратурата; 
- Писмо от производителя на апаяратурата за обучение на персонала/екипа на участника;  
- Декларация за наличие на сервизна база за гаранционна и извънгаранционна поддръжка на 

апаратите; 
- Брошури от производителите на предлаганите апарати; 

- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

- Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец. 
 
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение на участника и съдържащият се в офертата запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. В изпълнение на чл. 54, ал. 5 ППЗОП, 
председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 
техническите предложения на участника за съответните обособени позиции и пликовете с „ 
Предлагани ценови параметри”, от което право се възползва представителя на участника „Диамед” 
ООД. 

 
II.9. Участникът Лабтех ЕООД е представил оферта с вх. № 358/03.05.2019 г., 10:50 часа. Участникът 
участва за обособена позиция № 7 “Доставка на Центрофуги“. След отварянето на плика с офертата, 
комсисията констатира, че в плика с офертата се съдържат: 

- заявления за участие; 
- техническо предложение за Обособена позиция № 7; 
- ЕЕДОП представен на магнитен носител; 
- Опис на документите съдържащи се в офертата  
- 1 брой плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 
- Оторизационно писмо от производителя на апаратурата, включително за сервиз на апаратурата; 
- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  
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- ОПР за последните три приключили финансови години; 

- Брошури от производителите на предлаганите апарати; 

- Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец. 
 
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение на участника и съдържащият се в офертата запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. В изпълнение на чл. 54, ал. 5 ППЗОП, 
председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 
техническото предложение на участника и плика с „ Предлагани ценови параметри”, от което право се 
възползва представителя на участника „ЕЛТА 90М” ООД. 

 
II.10. Участникът Сайънтакт-БГ ООД е представил оферта с вх. № 359/03.05.2019 г., 10:55 часа. 
Участникът участва за Обособена позиция № 5 “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални 
колонии“, Обособена позиция № 7: “Доставка на Центрофуги“, Обособена позиция № 12: 
“Доставка на Инкубатор шейкър“, Обособена позиция № 15: “Доставка на Настолен pH-метър с 
вградена магнитна бъркалка“, Обособена позиция № 16: “Доставка на Аналитична везна с 
точност 0.0001 г.“ и Обособена позиция № 17: “Доставка на Вортекс“. След отварянето на плика с 
офертата, комсисията констатира, че в плика с офертата се съдържат: 
 

- заявления за участие за Обособена позиция № 5; № 7; № 12; № 15; № 16 и № 17; 
- техническо предложение за  Обособена позиция № 5; № 7; № 12; № 15; № 16 и № 17; 
- ЕЕДОП представен на магнитен носител; 
- Опис на документите съдържащи се в офертата във всяко заявление 
- 1 брой плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 
- Оторизационно писмо от производителя на апаратурата за Обособена позиция № 5; Обособена 

позиция № 7; Обособена позиция № 15; Обособена позиция № 16 и Обособена позиция № 17; 
- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

- Брошури от производителите на предлаганите апарати; 

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията  
подписаха техническите предложения на участника за съответните обособени позиции и съдържащите 
се в офертата запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 5 ППЗОП, председателят на комисията предложи на представителите на 
участниците също да подпишат техническите предложения на участника за съответните обособени 
позиции и пликовете с „ Предлагани ценови параметри”, от което право не се възползва никой от 
представителите на участниците. 

 
II.11. Участникът Биопласт ЕООД е представил оферта с вх. № 364/03.05.2019 г., 14:14 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 6 “Доставка на ламинарни боксове“, Обособена 
позиция № 12: “Доставка на Инкубатор шейкър“ и Обособена позиция № 18: “Доставка на 
термостат инкубатор“. След отварянето на плика с офертата, комсисията констатира, че в плика с 
офертата се съдържат: 

- техническо предложение за  Обособена позиция № 6; Обособена позиция № 12 и Обособена 
позиция № 18; 
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- ЕЕДОП представен на магнитен носител; 
- 3 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”; 
- Оторизационно писмо от производителя на апаратурата; 
- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

- Декларация за обработка и съхранение на лични данни; 

- Декларация по чл. 102 от ЗОП 

- Сертификат ISO 9001:2015 с обхват: доатавка на лабораторно оборудване, консумативи и 
химикали , ремонт и поддръжка на лабораторно оборудване, валиден до 30.01.2020 г. 

- Брошури и каталози. 

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 
подписаха техническите предложения на участника за съответните обособени позиции и съдържащите 
се в офертата запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за 
съответните обособени позиции. В изпълнение на чл. 54, ал. 5 ППЗОП, председателят на комисията 
предложи на представителите на участниците също да подпишат техническите предложения на 
участника за съответните обособени позиции и пликовете с „ Предлагани ценови параметри”, от което 
право се възползва представителя на участника „Диамед” ООД по отношение на техническите 
предложения. 

 
II.12. Участникът Лабимекс АД е представил оферта с вх. № 365/03.05.2019 г., 15:15 часа. Участникът 
участва за Обособена позиция № 6 “Доставка на ламинарни боксове“, Обособена позиция № 7 
“Доставка на Центрофуги“,  Обособена позиция № 11: “Доставка на Система за ултрачиста вода“, 
Обособена позиция № 12: “Доставка на Инкубатор шейкър“, Обособена позиция № 13: “Доставка 
на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално отваряне (-86 °C)“,  Обособена позиция № 14: 
“Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално отваряне (-45 °C)“, Обособена позиция 
№ 15: “Доставка на Настолен pH-метър с вградена магнитна бъркалка“, Обособена позиция № 
16: “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“, Обособена позиция № 17: “Доставка на 
Вортекс“,  Обособена позиция № 18: “Доставка на термостат инкубатор“ и Обособена позиция № 
19: “Доставка на Водна баня“. След отварянето на плика с офертата, комсисията констатира, че в 
плика с офертата се съдържат: 

- заявления за участие 11 бр; 
- техническо предложение за съответните обособени позиции – 11 бр.; 

- ЕЕДОП представен на магнитен носител; 
- Опис на документите съдържащи се в офертата във всяко заявление; 
- 11 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”; 
- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

- Декларация за съхранение и обработка на личните данни 

- Брошури и каталози. 

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 
подписаха техническите предложения на участника за съответните обособени позиции и 
съдържащиите се в офертата запечатани непрозрачни плико с надпис „Предлагани ценови параметри”  
за съответните обособени позиции. В изпълнение на чл. 54, ал. 5 ППЗОП, председателят на комисията 
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предложи на представителите на участниците също да подпишат техническите предложения на 
участника за съответните обособени позиции и пликовете с „ Предлагани ценови параметри”, от което 
право не се възползва никой от представителите на участниците. 

 
II.13. Участникът Биомед фючар ЕООД е представил оферта с вх. № 367/03.05.2019 г., 16:00 часа. 
Участникът участва за Обособена позиция № 9 “Доставка на Система за UV трансилюминатор с 
фотодокументация“. След отварянето на плика с офертата, комсисията констатира, че в плика с 
офертата се съдържат: 

- заявление за участие; 
- техническо предложение.; 

- ЕЕДОП представен на магнитен носител и хартиен носител;  
- Опис на документите съдържащи се в офертата в заявлението 
- 1 брой плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 
- Оторизационно писмо от производителя на апаратурата включително за техническо и 

гаранционно обслужване; 
- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

- Декларация за съхранение и обработка на личните данни 

- Брошури и каталози; 

- Сертификат ISO 9001:2015 с обхват: търговия, доставка, монтаж, сервиз и консултации по 
избор на лабораторно оборудване, консумативи и медицински изделия, валиден до 06.12.2019 г. 

- Фактура за извършена доставка; 

- ОПР за последните три приключили финасови години; 

- Копие от диплом на експерт; 

 
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение на участника и плика с „Предлагани ценови параметри”. 
 В изпълнение на чл. 54, ал. 5 ППЗОП, председателят на комисията предложи на 

представителите на участниците също да подпишат техническото предложение на участника и плика с 
„ Предлагани ценови параметри”, от което право не се възползва никой от представителите на 
участниците. 

 
II.14. Участникът ЕЛТА 90М ООД е представил оферта с вх. № 368/03.05.2019 г., 16:40 часа. 
Участникът участва за Обособена позиция № 4 “Доставка на Микроскопска конфигурация за 
цитогенетични анализи„, Обособена позиция № 5 “Доставка на Автоматичен брояч на 
бактериални колонии“, Обособена позиция № 6 “Доставка на Ламинарни боксове“, Обособена 
позиция № 7 “Доставка на Центрофуги“, Обособена позиция № 8 “Доставка на Мултигазов 
инкубатор“, Обособена позиция № 9 “Доставка на Система за UV трансилюминатор с 
фотодокументация“, Обособена позиция № 10 “Доставка на Автоклав  и Обособена позиция № 13 
“Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално отваряне (-86 °C)“. След отварянето на 
плика с офертата, комсисията констатира, че в плика с офертата се съдържат: 



   
 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия 
за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-
1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ 

 

 
- заявления за участие – 8 бр.; 
- техническо предложение.; 

- ЕЕДОП представен на магнитен носител 8 бр; 
- Опис на документите съдържащи се в офертата в заявлението – 8 бр’ 
- 8 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”; 
- Оторизационни писма от производителя на апаратурата включително за техническо и 

гаранционно обслужване; 
- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

- Декларация за съхранение и обработка на личните данни 

- Брошури и каталози; 

- Справка за оборота общ и конкретен за последните три финасови години за всяка обособена 
позиция поотделно; 

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 
подписаха техническите предложения на участника за съответните обособени позиции и пликовете с 
надпис „Предлагани ценови параметри” за съответните обособени позиции. 

 В изпълнение на чл. 54, ал. 5 ППЗОП, председателят на комисията предложи на 
представителите на участниците също да подпишат техническите предложения на участника за 
съответните обособени позиции и пликовете с „ Предлагани ценови параметри”, от което право не се 
възползва никой от представителите на участниците. 

 
С това приключи публичната част от заседанието на комисията в 14:20 часа на 08.05.2019 г. и 

представителите на участниците бяха поканени да напуснат залата.  
 
Комисията продължи при закрити врати своята работа в непроменен състав и пристъпи към 
разглеждане на офертите за съответствието им с личното състояние на участниците и 
критериите за подбор на Възложителя на заседания проведени на 16.05.2019 г., 23.05.2019 г., 
03.06.2019 г. и 06.06.2019 г.  
 
III. Лично състояние на участниците. Критерии за подбор. 

III.1. Участникът Софлаб ООД е представил оферта с вх. № 338/25.04.2019 г., 13:23 часа. Участникът 
участва за обособена позиция № 6 “Доставка на Ламинарни боксове“;Обособена позиция № 9: 
“Доставка на Система за UV трансилюминатор с фотодокументация“  и Обособена позиция № 16 
“Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“.  Участникът е представил ЕЕДОП-и за всяка 
една от обособените позциции, за които участва, на мaгнитен носител валидни и подписани с валиден 
електронен подпис от лица които могат да представляват участника. Съдържа всички елементи, които 
са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор на обществената поръчка.  

За обособена позиция № 6 “Доставка на Ламинарни боксове“: В ЕЕДОП-а е попълнена и 
декларирана информация относно личностното състояние на участника, изпълнението на доставки 
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както и минималния изискван оборот от 
изпълнение на дейности сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. По така представения 
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документ, комисията констатира, че участникът покрива изискванията на Възложителя, посочени в 
обществената поръчка по отношение на изискванията за личностно състояние и критериите за подбор, 
като има минимум една доставка за последните три години сходна с предмета на настоящата 
общетвена поръчка. Посочен е калифициран персонал -минимум 1 лице – експерт. Реализираният общ 
оборот, включително минимален оборот в областта на доставки на ламинарни бксове, изчислен на база 
годишните обороти на участника надхвърля прогнозната стойност на обособена позиция, за която 
участникът кандидатства.  

- Проверката на ЕЕДОП-а установи, че в В част II Информация за икономическия оператор, 
раздел А, т. д – Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или възложителя да получи удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална 
база данни в съответната база данни, участникът е отговорил с отговор НЕ, като не е посочил 
ако съответнта документация е достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за 
участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, Икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
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икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно  
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на общият годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за всяка една от последните три приключили финансови години, като е 
посочил че тази информация не е достъпна от органите от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В представеното от участника оторизационно писмо от производителя на предлаганата 
апаратура не е посочено, че участникът е оправомощен от производителя за осъществяване на 
гаранционна и извънгаранционна поддръжка. Съгласно документацията за участие, при 
подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез  
посочване на адреса на сервизната база и посочване на доказателства, че същата е оторизирана 
от производителя на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за оборота на участника попадащ в 
обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, раздел V –Условия за 
участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, изисквания за икономическо 
и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с поставения критерии за 
подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, 
попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в зависимост от 
датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, ал. 3 ЗОП/.  

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  

 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП, както и допълнителни 
документи в съответствие с критериите за подбор. 

 
За обособена позиция № 9: “Доставка на Система за UV трансилюминатор с фотодокументация“: 
В ЕЕДОП-а е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника, 
изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както и минималния 
изискван оборот от изпълнение на дейности сходни с предмета на настоящата обществена поръчка . По 
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така представения документ, комисията констатира, че участникът покрива изискванията на 
Възложителя посочени в обществената поръчка по отношение на изискванията за личностно 
състояние и критериите за подбор, като има минимум една доставка за последните три години сходна 
с предмета на настоящата общетвена поръчка. Посочено е калифициран персонал -минимум 1 лице – 
експерт. Реализирания общ оборот, включително минимален оборот в областта на доставки на сходна 
апаратура, изчислен на база годишните обороти на участника надхвърля прогнозната стойност на 
обособена позиция, за която участникът кандидатства.  

- Проверката на ЕЕДОП-а установи, че в В част II Информация за икономическия оператор, 
раздел А, т. д – Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или възложителя да получи удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална 
база данни в съответната база данни, участникът е отговорил с отговор НЕ, като не е посочил 
ако съответнта документация е достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за 
участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
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икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на общият годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за всяка една от последните три приключили финансови години, като е 
посочил че тази информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В представеното от участника оторизационно писмо от производителя на предлаганата 
апаратура не е посочено, че участникът е оправомощен от производителя за осъществяване на 
гаранционна и извънгаранционна поддръжка. Съгласно документацията за участие, при 
подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез 
посочване на адреса на сервизната база и посочване на доказателства, че същата е оторизирана 
от производителя на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за оборота на участника попадащ в 
обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, раздел V –Условия за 
участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, изисквания за икономическо 
и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с поставения критерии за 
подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, 
попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в зависимост от 
датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, ал. 3 ЗОП/.  

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  

 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП, както и допълнителни 
документи в съответствие с критериите за подбор. 

 
 
- За обособена позиция № 16 “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“: В ЕЕДОП-а 

е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника, 
изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както и 
минималния изискван оборот от изпълнение на дейности сходни с предмета на настоящата 
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обществена поръчка. По така представения документ, комисията констатира, че участникът 
покрива изискванията на Възложителя посочени в обществената поръчка по отношение на 
изискванията за личностно състояние и критериите за подбор, като има минимум една доставка 
за последните три години сходна с предмета на настоящата общетвена поръчка. Посочено е 
калифициран персонал -минимум 1 лице – експерт. Реализирания общ оборот, включително 
минимален оборот в областта на доставки на сходна апаратура, изчислен на база годишните 
обороти на участника надхвърля прогнозната стойност на обособена позиция, за която 
участникът кандидатства.  

- Проверката на ЕЕДОП-а установи, че в В част II Информация за икономическия оператор, 
раздел А, т. д – Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или възложителя да получи удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална 
база данни в съответната база данни, участникът е отговорил с отговор НЕ, като не е посочил 
ако съответнта документация е достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за 
участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на  пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
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икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на общият годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за всяка една от последните три приключили финансови години, като е 
посочил че тази информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В представеното от участника оторизационно писмо от производителя на предлаганата 
апаратура не е посочено, че участникът е оправомощен от производителя за осъществяване на 
гаранционна и извънгаранционна поддръжка. Съгласно документацията за участие, при 
подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез 
посочване на адреса на сервизната база и посочване на доказателства, че същата е оторизирана 
от производителя на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за оборота на участника попадащ в 
обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, раздел V –Условия за 
участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, изисквания за икономическо 
и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с поставения критерии за 
подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, 
попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в зависимост от 
датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, ал. 3 ЗОП/.  

 
- Участникът не е представил декларации по чл. 69 от ЗПКОНПИ и декларации за съхранение и 

обработка на личните данни от всички лица имащи право да представляват участника.  
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  

 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП, както и допълнителни 
документи в съответствие с критериите за подбор. 
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III.2. Участникът Оптим Ко ООД е представил оферта с вх. № 341/30.04.2019 г., 10:49 часа. 
Участникът е представил ЕЕДОП на мaгнитен носител валиден и подписан с валиден електронен 
подпис от всяко едно от лицата които могат да представляват участника – 2 бр. с валиден електронен 
подпис. В ЕЕДОП-а е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на 
участника, изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както и 
минималния изискван оборот от изпълнение на дейности сходни с предмета на настоящата обществена 
поръчка. По така представения документ, комисията констатира, че участникът покрива изискванията 
на Възложителя посочени в обществената поръчка по отношение на изискванията за личностно 
състояние и критериите за подбор, като има минимум една доставка за последните три години сходна 
с предмета на настоящата общетвена поръчка. Посочено е калифициран персонал -минимум 1 лице – 
експерт. Реализирания общ оборот, включително минимален оборот в областта на доставки на сходна 
апаратура, изчислен на база годишните обороти на участника надхвърля прогнозната стойност на 
обособена позиция, за която участникът кандидатства.  

- Проверката на ЕЕДОП-а установи, че В част III Основания за изключване, раздел А – 
Основания, свързани с наказателни присъди, на въпроса издадена ли е по отношение на 
икономическия операторили на лице, което е член на неговия адмнистративен, управителен или 
надзорен орган или лице, което има правомощия да го представлява, да взема решения или да 
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в престъпна 
организация, корупция, измама, терористични престъпление или престъпления, които са 
свързани с терористични дейности, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски 
труд или други форми на трафик на хора, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази 
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е 
отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните 
бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, 
които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са 
длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
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информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за оборота на участника попадащ в 
обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, раздел V –Условия за 
участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, изисквания за икономическо 
и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с поставения критерии за 
подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, 
попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в зависимост от 
датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
 

- Участникът не е представил декларации по чл. 69 от ЗПКОНПИ и декларации за съхранение и 
обработка на личните данни от всички лица имащи право да представляват участника. 

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  

 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 

 
 
III.3. Участникът АА Медикъл ООД е представил оферта с вх. № 342/30.04.2019 г., 14:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 1 “Доставка на Апаратура за полимеразна верижна 
реакция“. Участникът е представил ЕЕДОП на мaгнитен носител, валиден и подписан от лицата, 
които могат да представляват участника с валиден електронен подпис. Съдържа всички елементи, 
които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор на обществената поръчка. В 
ЕЕДОП-а е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника, 
изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както и минималнич 
изискван оборот от изпълнение на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.  По 
така представения документ, комисията констатира, че участникът покрива изискванията на 
Възложителя посочени в обществената поръчка по отношение на изискванията за личностоно 
съсътояние и критериите за подбор, като има по една доставка за последните три години сходна с 
предмета на настоящата общетвена поръчка за всяка обособена позиция. Реализирания общ оборот, 
включително минимален оборот в областта на доставки на сходна апаратура, изчислен на база 
годишните обороти на участника надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция, за която 
участникът кандидатства.  

- Проверката на ЕЕДОП-а установи, че В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, за 
поръчки за услуги, участникът е отеблязал, че е необходимо специално разрешение за 
изпълнение на поръчката, както и членство в организации, без да уточни какво. Комисията  
счита, че същото не е относимо към предмета на поръчката, който се касае за доставка, поради 
което не взема същото под внимание. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на конкретния годишен оборот по години, икономическият оператор не е посочил 
конкретен годишен оборот за всяка една от последните три приключили финансови години, 
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като е посочил че тази информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. 
Участникът следва да посочи конкретен годишен оборот съгласно обхвата на обществената 
поръчка. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел В-Технически и професионални способности, участникът 
е посочил, че разполага с технически персонал – експерт с висше образование, степен 
„магистър”, като не е посочил подробно опит и професинална квалификация. Съгласно 
документацията за участие при подаване на оферта участниците декларират 
съответствието с минималното изискване, чрез посочване на лицето/експерт, степентта на 
образование и професионално направление, професионален опит и квалификация.  

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП. 

 
III.4. Участникът Инфомед ЕООД е представил оферта с вх. № 348/02.05.2019 г., 11:35 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 4 “Доставка на Микроскопска конфигурация за 
цитогенетични анализи„. Участникът е представил ЕЕДОП на мaгнитен носител, валиден и подписан 
от лицата, които могат да представляват участника с валиден електронен подпис. Съдържа всички 
елементи, които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор на обществената 
поръчка. В ЕЕДОП-а е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на 
участника, изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както и 
минималнич изискван оборот от изпълнение на доставки сходни с предмета на  настоящата обществена 
поръчка.  По така представения документ, комисията констатира, че участникът покрива изискванията 
на Възложителя посочени в обществената поръчка по отношение на изискванията за личностоно 
съсътояние и критериите за подбор, като има по една доставка за последните три години сходна с 
предмета на настоящата общетвена поръчка за всяка обособена позиция. Реализирания общ оборот, 
включително минимален оборот в областта на доставки на апаратура сходна с предмета на поръчката, 
изчислен на база годишните обороти на участника надхвърля прогнозната стойност на обособената 
позиция, за която участникът кандидатства. 

- Проверката на ЕЕДОП-а установи, че В част III Основания за изключване, раздел А – 
Основания, свързани с наказателни присъди, на въпроса издадена ли е по отношение на 
икономическия операторили на лице, което е член на неговия адмнистративен, управителен или 
надзорен орган или лице, което има правомощия да го представлява, да взема решения или да 
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в престъпна 
организация, корупция, измама, терористични престъпление или престъпления, които са 
свързани с терористични дейности, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски 
труд или други форми на трафик на хора, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази 
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е 
отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните 
бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, 
които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са 
длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел В-Технически и професионални способности, участникът 
е посочил, че разполага оторизационно писмо от Олимпус Европа за дистрибуция и изграден 
сервиз на територията на Репбулика България и оторизационно писмо от Олимпус Европа  за 
гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване на едноскопска апаратура  и доставка на 
оригинални резервни части. Доколкото тази информация не е достъпна безплатно за 
органите и възложителя на бази данни в държава членка, комисията счита изисква от 
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участника на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП да представи копие на посочените в ЕЕДОП-а 
оторизационни писма от производителя на апаратурата. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общи оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
 

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  

 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите от комисията документи. 
 
III.5. Участникът ФОТ ООД е представил оферта с вх. № 349/02.05.2019 г., 15:25 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 5 “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални 
колонии“; Обособена позиция № 14 “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално 
отваряне (-45 °C)“; Обособена позиция № 16 “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“, 
Обособена позиция № 17 “Доставка на Вортекс“, Обособена позиция № 18 “Доставка на Термостат 
инкубатор“ и Обособена позиция № 19 “Доставка на Водна баня“. Участникът е представил ЕЕДОП-
и на мaгнитен носител, валиден и подписан от лицата, които могат да представляват участника  с 
валиден електронен подпис. Съдържа всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и 
критериите за подбор на обществената поръчка. В ЕЕДОП-а е попълнена и декларирана информация 
относно личностното състояние на участника, изпълнението на доставки сходни с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и минималнич изискван оборот от изпълнение на доставки 
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.  По така представения документ, комисията 
констатира, че участникът покрива изискванията на Възложителя посочени в обществената поръчка по 
отношение на изискванията за личностоно съсътояние и критериите за подбор, като има по една 
доставка за последните три години сходна с предмета на настоящата общетвена поръчка за всяка 
обособена позиция. Реализирания общ оборот, включително минимален оборот в областта на доставки 
на апаратура сходна с предмета на поръчката, изчислен на база годишните обороти на участника 
надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция, за която участникът кандидатства. В 
ЕЕДОП-а е посочена информация за притежавания от участника Сертификат ISO 9001:2015 с № 
BG11/5713, издаден на 17.02.2018г. със срок на валидност до 12.02.2020г.; Обхват на 
сертифицирането: Търговия с лабораторни химикали, консумативи, апаратура, обзавеждане и сервизна 
дейност.  
 
За обособена позиция № 5 “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални колонии“. Проверката на 
ЕЕДОП-а установи: 

- Проверката на ЕЕДОП-а установи, че в В част II Информация за икономическия оператор, 
раздел А, т. д – Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
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социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или възложителя да получи удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална 
база данни в съответната база данни, участникът е отговорил с отговор НЕ, като не е посочил 
ако съответнта документация е достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за 
участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

 
- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан  
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
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приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на общият годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за всяка една от последните три приключили финансови години, като е 
посочил че тази информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 

- Комисията установи, че участникът не е приложил оторизационно писмо от производителя на 
предлаганата апаратура, включително и за сервизно гаранционно и извънгаранционно 
обслужване. Съгласно документацията за участие, участникът следва да представи 
Оторизационно писмо (еквивалентен документ) от производителя на апаратурата, 
удостоверяващо, че участникът е оторизиран за продажба и гаранционна поддръжка на 
апаратурата, която предлага в изпълнение на поръчката, когато участникът не е производител. 

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите от комисията документи. 

 
 

 Обособена позиция № 14 “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално отваряне (-45 
°C)“. Проверката на ЕЕДОП-а установи: 

- Проверката на ЕЕДОП-а установи, че в В част II Информация за икономическия оператор, 
раздел А, т. д – Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или възложителя да получи удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална 
база данни в съответната база данни, участникът е отговорил с отговор НЕ, като не е посочил 
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ако съответнта документация е достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за 
участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

 
- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
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органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на общият годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за всяка една от последните три приключили финансови години, като е 
посочил че тази информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 

- Комисията установи, че участникът не е приложил оторизационно писмо от производителя на 
предлаганата апаратура, включително и за сервизно гаранционно и извънгаранционно 
обслужване. Съгласно документацията за участие, участникът следва да представи 
Оторизационно писмо (еквивалентен документ) от производителя на апаратурата, 
удостоверяващо, че участникът е оторизиран за продажба и гаранционна поддръжка на 
апаратурата, която предлага в изпълнение на поръчката, когато участникът не е производител.  

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите от комисията документи. 
  

Обособена позиция № 16 “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“. Проверката на 
ЕЕДОП-а установи: 

- Проверката на ЕЕДОП-а установи, че в В част II Информация за икономическия оператор, 
раздел А, т. д – Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или възложителя да получи удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална 
база данни в съответната база данни, участникът е отговорил с отговор НЕ, като не е посочил 
ако съответнта документация е достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за 
участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
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законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

 
- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
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компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на общият годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за всяка една от последните три приключили финансови години, като е 
посочил че тази информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 

- Комисията установи, че участникът не е приложил оторизационно писмо от производителя на 
предлаганата апаратура, включително и за сервизно гаранционно и извънгаранционно 
обслужване. Съгласно документацията за участие, участникът следва да представи 
Оторизационно писмо (еквивалентен документ) от производителя на апаратурата, 
удостоверяващо, че участникът е оторизиран за продажба и гаранционна поддръжка на 
апаратурата, която предлага в изпълнение на поръчката, когато участникът не е производител. 

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите от комисията документи. 
 

 Обособена позиция № 17 “Доставка на Вортекс“. Проверката на ЕЕДОП-а установи: 

- Проверката на ЕЕДОП-а установи, че в В част II Информация за икономическия оператор, 
раздел А, т. д – Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или възложителя да получи удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална 
база данни в съответната база данни, участникът е отговорил с отговор НЕ, като не е посочил 
ако съответнта документация е достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за 
участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
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неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът  е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

 
- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на общият годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за всяка една от последните три приключили финансови години, като е 
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посочил че тази информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 

- Комисията установи, че участникът не е приложил оторизационно писмо от производителя на 
предлаганата апаратура, включително и за сервизно гаранционно и извънгаранционно 
обслужване. Съгласно документацията за участие, участникът следва да представи 
Оторизационно писмо (еквивалентен документ) от производителя на апаратурата, 
удостоверяващо, че участникът е оторизиран за продажба и гаранционна поддръжка на 
апаратурата, която предлага в изпълнение на поръчката, когато участникът не е производител.  

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите от комисията документи. 
 

Обособена позиция № 18 “Доставка на Термостат инкубатор“. Проверката на ЕЕДОП-а установи: 

- Проверката на ЕЕДОП-а установи, че в В част II Информация за икономическия оператор, 
раздел А, т. д – Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или възложителя да получи удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална 
база данни в съответната база данни, участникът е отговорил с отговор НЕ, като не е посочил 
ако съответнта документация е достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за 
участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
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отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

 
- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която  е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на общият годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за всяка една от последните три приключили финансови години, като е 
посочил че тази информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 
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- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 

- Комисията установи, че участникът не е приложил оторизационно писмо от производителя на 
предлаганата апаратура, включително и за сервизно гаранционно и извънгаранционно 
обслужване. Съгласно документацията за участие, участникът следва да представи 
Оторизационно писмо (еквивалентен документ) от производителя на апаратурата, 
удостоверяващо, че участникът е оторизиран за продажба и гаранционна поддръжка на 
апаратурата, която предлага в изпълнение на поръчката, когато участникът не е производител.  

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите от комисията документи. 
 

 и Обособена позиция № 19 “Доставка на Водна баня“. Проверката на ЕЕДОП-а установи: 

- Проверката на ЕЕДОП-а установи, че в В част II Информация за икономическия оператор, 
раздел А, т. д – Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или възложителя да получи удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална 
база данни в съответната база данни, участникът е отговорил с отговор НЕ, като не е посочил 
ако съответнта документация е достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за 
участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  
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- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на общият годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за всяка една от последните три приключили финансови години, като е 
посочил че тази информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
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оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 

- Комисията установи, че участникът не е приложил оторизационно писмо от производителя на 
предлаганата апаратура, включително и за сервизно гаранционно и извънгаранционно 
обслужване. Съгласно документацията за участие, участникът следва да представи 
Оторизационно писмо (еквивалентен документ) от производителя на апаратурата, 
удостоверяващо, че участникът е оторизиран за продажба и гаранционна поддръжка на 
апаратурата, която предлага в изпълнение на поръчката, когато участникът не е производител. 

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите от комисията документи. 
 

III.6. Участникът Ридаком ЕООД е представил оферта с вх. № 350/02.05.2019 г., 15:40 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 5 “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални 
колонии“; Обособена позиция № 9 “Доставка на Система за UV трансилюминатор с 
фотодокументация“, Обособена позиция № 15 “Доставка на Настолен pH-метър с вградена 
магнитна бъркалка“, Обособена позиция № 16 “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 
г.“, Обособена позиция № 17 “Доставка на Вортекс“ и Обособена позиция № 19 “Доставка на 
Водна баня“. Участникът е представил ЕЕДОП-и за всяка една обособена позиция поотделно на 
мaгнитен носител, валидни и подписани от лицата, които могат да представляват участника. Съдържа 
всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор на 
обществената поръчка. В ЕЕДОП-ите е попълнена и декларирана информация относно личностното 
състояние на участника, изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена 
поръчка, както и минималния изискван оборот от изпълнение на доставки сходни с предмета на 
настоящата обществена поръчка.  По така представените документи, комисията констатира, че 
участникът покрива изискванията на Възложителя посочени в обществената поръчка по отношение на 
изискванията за личностоно съсътояние и критериите за подбор, като има по една доставка за 
последните три години сходна с предмета на настоящата общетвена поръчка за съответната обособена 
позиция. Реализирания общ оборот, включително минимален оборот в областта на доставки на 
апаратура сходна с апаратурата за съответната обособена позиция, изчислен на база годишните 
обороти на участника надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция, за която участникът 
кандидатства. Наличие на квалифициран персинал – минимум 1 бр. експерт. 
 

- за обособена позиция № 5 “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални колонии“ В 
част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
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отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно  за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

 
- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП . 
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- Обособена позиция № 9 “Доставка на Система за UV трансилюминатор с 

фотодокументация“ В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с 
наказателни присъди, на въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили 
на лице, което е член на неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, 
което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в 
рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, 
измама, терористични престъпление или престъпления, които са свързани с терористични 
дейности, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на 
трафик на хора, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е 
безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

 
- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните  органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
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зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 

 
- Обособена позиция № 15 “Доставка на Настолен pH-метър с вградена магнитна бъркалка“ 

В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

 
- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията  му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
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изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 

  
- Обособена позиция № 16 “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“ В част III 

Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на въпроса 
издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на неговия 
адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да го 
представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

 
- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен  ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 
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- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 

 
- Обособена позиция № 17 “Доставка на Вортекс“. В част III Основания за изключване, раздел 

А – Основания, свързани с наказателни присъди, на въпроса издадена ли е по отношение на 
икономическия операторили на лице, което е член на неговия адмнистративен, управителен или 
надзорен орган или лице, което има правомощия да го представлява, да взема решения или да 
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в престъпна 
организация, корупция, измама, терористични престъпление или престъпления, които са 
свързани с терористични дейности, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски 
труд или други форми на трафик на хора, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази 
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е 
отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните 
бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, 
които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са 
длъжни да предоставят информация. 

 
- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
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съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 

 
  

- Обособена позиция № 19 “Доставка на Водна баня“. В част III Основания за изключване, 
раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на въпроса издадена ли е по отношение 
на икономическия операторили на лице, което е член на неговия адмнистративен, управителен 
или надзорен орган или лице, което има правомощия да го представлява, да взема решения или 
да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в престъпна 
организация, корупция, измама, терористични престъпление или престъпления, които са 
свързани с терористични дейности, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски 
труд или други форми на трафик на хора, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази 
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е 
отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните 
бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, 
които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са 
длъжни да предоставят информация. 

 
- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
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икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 

  
 
Комисията установи, че участникът не е представил декларация по чл. 69 от ЗКПОНПИ. 
 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП. 

 
III.7. Участникът Диамед ООД е представил оферта с вх. № 351/03.05.2019 г., 09:40 часа. Участникът 
участва за обособена позиция № 2 “Доставка на Автоматизирана система за идентификация на 
микроорганизми и патогенни гъбички и определяне на антибактериална чувствителност ” и 
Обособена позиция № 3 “Доставка на Флоуцитометър“. 
Участникът е представил ЕЕДОП на мaгнитен носител валиден и подписан от лицата, които имат 
право да представляват участника с валиден електронен подпис. Съдържа всички елементи, които са 
заложени в изискванията за участие и критериите за подбор на обществената поръчка. В ЕЕДОП -а е 
попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника, изпълнението на 
доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както и минималния изискван оборот 
от изпълнение на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.  По така 
представените документи, комисията констатира, че участникът покрива изискванията на 
Възложителя посочени в обществената поръчка по отношение на изискванията за личностоно 
съсътояние и критериите за подбор, като има по една доставка за последните три години сходна с 
предмета на настоящата общетвена поръчка за съответната обособена позиция. Реализирания общ 
оборот, включително минимален оборот в областта на доставки на апаратура сходна с апаратурата за 
съответната обособена позиция, изчислен на база годишните обороти на участника надхвърля 
прогнозната стойност на обособената позиция, за която участникът кандидатства. Наличие на  
квалифициран персинал – минимум 1 бр. експерт. Участникът е декларирал Сертификат съгласно 
система за управление на качеството ISO 9001:2015, издаден на името на кандидата с Номер 10113894, 
издаден на 02.08.2018 г. и валиден до 28.07.2020 г. Сертификата е с обхват "Внос, продажба и 
инсталиране на медицинско оборудване и консумативи. Гаранционно и извънгаранционно сервизно 
обслужване на медицинско оборудване". Участникът е декларирал и че Диамед ООД има договори, по 
които са налагани санкции за ненавременно изпълнение, което във всички случай е засягало по-малко 
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от 50 на сто от стойността или обема и не е довело до предсрочно прекратяване на съответните 
договори. Актуална информация следва да се съдържа в Списъка на стопанските субекти по чл.57, ал.4 
от ЗОП. Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност („реабилитиране по своя 
инициатива“)? Е посочил НЕ. Доколкото посочените налагани санкции са в размер по-малко от 50 на 
сто, съгласно чл. 57, ал. 4 от ЗОП, последното не попада в хипотезата за отстраняване на участника. 
 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

 
- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
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оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 

- В ЕЕДОП-а участникът е посочил изпълнени доставки сходни с предмета само на Обособена 
позиция 2. Участникът следва да представи информация за изпълнение на критериите за подбор 
за извършени дейности сходни с предмета на обществената поръчка за Обособена позиция № 3.  

- Участникът не е представил декларации по чл. 69 от ЗПКОНПИ и декларации за съхранение и 
обработка на личните данни от всички лица имащи право да представляват участника.  

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  

 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП .  

 
 
 
III.8. Участникът Данс Фарма ЕООД е представил оферта с вх. № 353/03.05.2019 г., 10:00 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 12 “Доставка на Инкубатор шейкър“. Участникът е 
представил ЕЕДОП на мaгнитен носител подписан от лицето, което може да предствлява участника с 
валиден електорнен подпис. Съдържа всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и 
критериите за подбор на обществената поръчка. В ЕЕДОП-а е попълнена и декларирана информация 
относно личностното състояние на участника, изпълнението на доставки сходни с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и минималнич изискван оборот от изпълнение на доставки 
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.  По така представения документ, комисията 
констатира, че участникът покрива изискванията на Възложителя посочени в обществената поръчка по 
отношение на изискванията за личностоно съсътояние и критериите за подбор, като има по една 
доставка за последните три години сходна с предмета на настоящата общетвена поръчка за всяка 
обособена позиция. Реализирания общ оборот, включително минимален оборот в областта на доставки 
на апаратура сходна с предмета на поръчката, изчислен на база годишните обороти на участника 
надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция, за която участникът кандидатства.  
Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
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данни, участникът е отговорил с отговор ДА, но не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли  е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А Годност, на въпроса дали икономическият оператор е 
вписан в съответните търговски регистри към държавата членка на установяване посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС,  участникът е отговорил с ДА, като е посочил че 
тази информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
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законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Г-Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, на въпроса икономическият оператор може ли да представи , изготвени 
от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 
качество, включително тези за достъпност за хора с увреждания?,  участникът е отговорил с 
НЕ. Съгласно ЕЕДОП, ако отговорът на този въпрос е НЕ, икономическият оператор следва да 
обясни „защо: и какви други доказателства относно схемата за осигуряване на качеството, 
могат да бъдат представени, което не е попълнено от участника. Същевеременно в раздел В – 
технически и професионални способности, за наличие на сертификати от институции по 
контрол на качеството, участникът е посочил наличие на Сертификат ISO 9001:2015 с № BG 
18/871694 валден до 02.08.2021 г. с обхват: Внос и разпространение на лабораторно 
оборудване, апаратура, консумативи, реагенти, химикали, и конплекти за медицински, 
фармацевтизни, изследователски и производствени лабортории и лаборатории за качествен 
контрол. Производство на пластмасови и лабораторни продукти. Монтиране, гаранционна и 
следгаранционна поддръжка и обслужване на лабораторно оборудване.    

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  

 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП. 
 
III.9. Участникът Лабтех ЕООД е представил оферта с вх. № 358/03.05.2019 г., 10:50 часа. Участникът 
участва за обособена позиция № 7 “Центрофуги“. Участникът е представил ЕЕДОП на мaгнитен 
носител валиден и подписан от лицето, което има право да представлява участника  с валиден 
електронен подпис. Съдържа всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и 
критериите за подбор на обществената поръчка. В ЕЕДОП-а е попълнена и декларирана информация 
относно личностното състояние на участника, изпълнението на доставки сходни с предмета на 
настоящата обществена поръчка, както и минималнич изискван оборот от изпълнение на доставки 
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.  По така представения документ, комисията 
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констатира, че участникът покрива изискванията на Възложителя посочени в обществената поръчка по 
отношение на изискванията за личностоно съсътояние и критериите за подбор, като има по една 
доставка за последните три години сходна с предмета на обособената позиция. Реализирания общ 
оборот, включително минимален оборот в областта на доставки на апаратура за центрофугу, изчислен 
на база годишните обороти на участника надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция, за 
която участникът кандидатства. 

- Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 
- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 

може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, но не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация.В част III Основания за 
изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на въпроса издадена ли е 
по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на неговия адмнистративен, 
управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да го представлява, да взема 
решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за участие в 
престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпление или престъпления, 
които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, 
детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, 
тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, 
също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
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информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, в раздел В – технически и професионални способности, за 
доставки: Сертификати от институции по контрол на качеството, на въпроса Икономическият 
оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати 
институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, 
които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или 
стандарти, посочени в обявлението или документацията за обществената поръчка?, участникът 
е отговорил с ДА, като не е посочил, че тази информация е достъпна безплатно за органите от 
база данни в държава-членка на ЕС. Същевременно не е посочил и вид или номер на 
сертификат. Съгласно документацията за участие, При подаване на оферта участниците 
декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на стандарта, 
съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с 
обхват дейностите, включени в предмета на обществената поръчка.  
 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Г-Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, на въпроса икономическият оператор може ли да представи , изготвени 
от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 
качество, включително тези за достъпност за хора с увреждания?,  участникът е отговорил с 
ДА. като не е посочил, че тази информация е достъпна безплатно за органите от база данни в 
държава-членка на ЕС. Същевременно не е посочил и вид или номер на сертификат. Съгласно 
документацията за участие, При подаване на оферта участниците декларират 
съответствието с минималното изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който 
прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват 
дейностите, включени в предмета на обществената поръчка.  
 

- Комисията установи, че в приложения ЕЕДОП не е декларирано наличието на притежавана от 
участника система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015  
или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. (чл. 63, ал. 1, т. 10 от 
ЗОП). Обхвата на сертификата следва да включва право да се извършва търговия с медицинска 
и/или лабораторна апаратура. Инсталиране, профилактика и обучение за работа с медицинско 
оборудване и апаратура. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.   

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
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зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
необходимите документи. 

III.10. Участникът Сайънтакт-БГ ООД е представил оферта с вх. № 359/03.05.2019 г., 10:55 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 5 “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални 
колонии“, Обособена позиция № 7: “Доставка на Центрофуги“, Обособена позиция № 12: 
“Доставка на Инкубатор шейкър“, Обособена позиция № 15: “Доставка на Настолен pH-метър с 
вградена магнитна бъркалка“, Обособена позиция № 16: “Доставка на Аналитична везна с 
точност 0.0001 г.“ и Обособена позиция № 17: “Доставка на Вортекс“. Участникът е представил 
ЕЕДОП на мaгнитен носител, валиден и подписан само от едно от лицата имащи право да 
представляват участника с валиден електронен подпис. Съдържа всички елементи, които са заложени 
в изискванията за участие и критериите за подбор на обществената поръчка. В ЕЕДОП-а е попълнена и 
декларирана информация относно личностното състояние на участника, изпълнението на доставки 
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както и минималнич изискван оборот от 
изпълнение на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.  По така представения 
документ, комисията констатира, че участникът покрива изискванията на Възложителя посочени в 
обществената поръчка по отношение на изискванията за личностоно съсътояние и критериите за 
подбор, като има по една доставка за последните три години сходна с предмета на обособената 
позиция. Реализирания общ оборот, изчислен на база годишните обороти на участника надхвърля 
прогнозната стойност на обособените позиции, за която участникът кандидатства. 

Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 
- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 

може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор НЕ, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел Б-Информация за представителите на 
икономическия оператор не е посочена дата на раждане и място на раждане на посочения 
представител. 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел Б-Информация за представителите на 
икономическия оператор не са посочени всички лица имащи право да представляват участника.  

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
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окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в  която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които  съгласно 
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законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, участникът не е 
посочил конкретен годише оборот, от който да е видно съответствието му с критериите за 
подбор за обособените позиции, за които участникът участва. Съгласно документацията за 
участие Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в областта на доставки на апаратура сходна с предмета на поръчката, 
изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови 
години в размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която 
участникът кандидатства. Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- В част IV Критерии за подбор, в раздел В – технически и професионални способности, 
участникът е посчил наличие на квалифициран персонал – 1 бр. експерт без да посочи, 
образование и професионална квалификация. Съгласно документацията за участие При 
подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, 
чрез посочване на лицето/експерт, степентта на образование и професионално направление, 
професионален опит и квалификация.  

- за доставки: Сертификати от институции по контрол на качеството, на въпроса 
Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от 
официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи 
съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на 
технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или документацията за 
обществената поръчка?, участникът е отговорил с ДА, като не е посочил, че тази информация е 
достъпна безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС. Същевременно не е 
посочил и вид или номер на сертификат. Съгласно документацията за участие, при подаване на 
оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на 
стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на 
качеството с обхват дейностите, включени в предмета на обществената поръчка.  

- В част IV Критерии за подбор, раздел Г-Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, на въпроса икономическият оператор може ли да представи , изготвени 
от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 
качество, включително тези за достъпност за хора с увреждания?,  участникът е отговорил с 
ДА. като не е посочил, че тази информация е достъпна безплатно за органите от база данни в 
държава-членка на ЕС. Същевременно не е посочил и вид или номер на сертификат. Съгласно 
документацията за участие, при подаване на оферта участниците декларират 
съответствието с минималното изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който 
прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват 
дейностите, включени в предмета на обществената поръчка.  

- Комисията установи, че в приложения ЕЕДОП не е декларирано наличието на притежавана от 
участника система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 
или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. (чл. 63, ал. 1, т. 10 от 
ЗОП). Обхвата на сертификата следва да включва право да се извършва търговия с медицинска 
и/или лабораторна апаратура. Инсталиране, профилактика и обучение за работа с медицинско 
оборудване и апаратура. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.   
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- Комисията устнови, че участникът не е декларирал наличие на сервизна база оторизирана от 
производителя на предлаганата апаратура. 

- Приложеното към офертата оторизационно писмо от производителя на предлаганата апаратура 
е представено само в оригинал на английски език. Съгласно обявлението и документацията за 
участие всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език. Ако 
участникът представя документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени с 
превод на български език. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 

- Участникът не е представил декларации по чл. 69 от ЗПКОНПИ и декларации за съхранение и 
обработка на личните данни от всички лица имащи право да представляват участника.  

- Комисия установи, че представеният от участника ЕЕДОП е подписан само от едно от лицата 
имащи право да представляват участника. Представеният ЕЕДОП следва да е подписан от 
всички лица имащи право да представляват участника. 
 
 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
необходимите документи. 
 
III.11. Участникът Биопласт ЕООД е представил оферта с вх. № 364/03.05.2019 г., 14:14 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 6 “Доставка на ламинарни боксове“, Обособена 
позиция № 12: “Доставка на Инкубатор шейкър“ и Обособена позиция № 18: “Доставка на 
термостат инкубатор“. Участникът е представил ЕЕДОП на мaгнитен носител, валиден и подписан 
от лицатата, които имат право да представляват участника с валиден електронен подпис. Съдържа 
всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор на 
обществената поръчка. В ЕЕДОП-а е попълнена и декларирана информация относно личностното 
състояние на участника, изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена 
поръчка, както и минималнич изискван оборот от изпълнение на доставки сходни с предмета на 
настоящата обществена поръчка.  По така представения документ, комисията констатира, че 
участникът покрива изискванията на Възложителя посочени в обществената поръчка по отношение на 
изискванията за личностоно съсътояние и критериите за подбор, като има по една доставка за 
последните три години сходна с предмета на обособената позиция. Реализирания общ оборот , 
изчислен на база годишните обороти на участника надхвърля прогнозната стойност на обособените 
позиции, за която участникът кандидатства. 

Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 
- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 

може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
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информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна  от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
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приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, в раздел В – технически и професионални способности, 
участникът е посчил наличие на квалифициран персонал без да посочи, образование и 
професионална квалификация. Съгласно документацията за участие, при подаване на оферта 
участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на 
лицето/експерт, степентта на образование и професионално направление, професионален 
опит и квалификация.  

- за доставки: Сертификати от институции по контрол на качеството, на въпроса 
Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от 
официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи 
съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на 
технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или документацията за 
обществената поръчка?, участникът е отговорил с ДА, като не е посочил, че тази информация е 
достъпна безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС. Същевременно не е 
посочил и вид или номер на сертификат. Съгласно документацията за участие, при подаване 
на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез 
посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за 
управление на качеството с обхват дейностите, включени в предмета на обществената 
поръчка.  

- В част IV Критерии за подбор, раздел Г-Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, на въпроса икономическият оператор може ли да представи , изготвени 
от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 
качество, включително тези за достъпност за хора с увреждания?,  участникът е отговорил с 
ДА. като не е посочил, че тази информация е достъпна безплатно за органите от база данни в 
държава-членка на ЕС. Същевременно не е посочил и вид или номер на сертификат. Съгласно 
документацията за участие, при подаване на оферта участниците декларират 
съответствието с минималното изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който 
прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват 
дейностите, включени в предмета на обществената поръчка.  

- Комисията установи, че в приложения ЕЕДОП не е декларирано наличието на притежавана от 
участника система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015  
или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. (чл. 63, ал. 1, т. 10 от 
ЗОП). Обхвата на сертификата следва да включва право да се извършва търговия с медицинска 
и/или лабораторна апаратура. Инсталиране, профилактика и обучение за работа с медицинско 
оборудване и апаратура. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.   

- Комисията устнови, че участникът не е декларирал участникът не е декларирал наличие на 
сервизна база оторизирана от производителя на предлаганата апаратура. 
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- Приложени към офертата оторизационни писма от производителите на предлаганата апаратура 
са представени само в оригинал на английски език. Съгласно обявлението и документацията за 
участие всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език. Ако 
участникът представя документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени с превод на 
български език. 

- За обособена позиция № 12 не е представено оторизационно писмо от производителя на 
предлаганата апаратура. 

- Участникът не е представил декларация за обработка и съхранение на лични данни; 
- Представената от участника декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ не е подписана от декларатора. На 

декларацията в долния десен ъгъл има наличие на подпис и печат. Доколкото подпис и печат на 
участника са поставени на всеки един лист от офертата, комисията счита, че представената 
декларация е само парафирана, а не подписана. 

- Участникът не е предсатвил заявления за участие в процедурата. 
- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 

участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
необходимите документи. 
 
III.12. Участникът Лабимекс АД е представил оферта с вх. № 365/03.05.2019 г., 15:15 часа. 
Участникът участва за Обособена позиция № 6 “Доставка на ламинарни боксове“, Обособена 
позиция № 7 “Доставка на Центрофуги“,  Обособена позиция № 11: “Доставка на Система за 
ултрачиста вода“, Обособена позиция № 12: “Доставка на Инкубатор шейкър“, Обособена позиция 
№ 13: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално отваряне (-86 °C)“,  Обособена 
позиция № 14: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално отваряне (-45 °C)“, 
Обособена позиция № 15: “Доставка на Настолен pH-метър с вградена магнитна бъркалка“, 
Обособена позиция № 16: “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“, Обособена позиция 
№ 17: “Доставка на Вортекс“,  Обособена позиция № 18: “Доставка на термостат инкубатор“ и 
Обособена позиция № 19: “Доставка на Водна баня“. Участникът е представил ЕЕДОП-и за всяка 
една обособена позиция по отделно на мaгнитен носител, валидни и подписани от лицата, които имат 
право да представляват участника с валиден електронен подпис. Съдържат всички елементи, които са 
заложени в изискванията за участие и критериите за подбор на обществената поръчка. В ЕЕДОП -а е 
попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника, изпълнението на 
доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както и минималнич изискван оборот 
от изпълнение на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.  По така 
представения документ, комисията констатира, че участникът покрива изискванията на Възложителя 
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посочени в обществената поръчка по отношение на изискванията за личностоно съсътояние и 
критериите за подбор, като има по една доставка за последните три години сходна с предмета на 
съответната обособената позиция. Реализирания общ оборот, изчислен на база годишните обороти на 
участника надхвърля прогнозната стойност на обособените позиции, за която участникът 
кандидатства. В ЕЕДОП-ите е декларирано, че Икономическият оператор е оценен и сертифициран, 
съгласно изискванията на стандарт за осигуряване на качеството ISO 9001:2015 от орган по 
сертификация на системи от СЖС България ЕООД със Сертификат BG 16/93057 валиден от 04 
февруари 2019 до 03 февруари 2022. За следните дейности: Внос, търговия и дистрибуция на 
лабораторно и медицинско оборудване, апаратура, химикали и реагенти в т.ч. референтни материали  
и сертифицирани референтни материали, микробиологични продукти,лабораторна стъклария и 
пластмасови консумативи. Гаранционен и извънгаранционен сервиз на лабораторно и медицинско 
оборудване и апаратура. Инсталиране, въвеждане в експлоатация, профилактика, проверка и обучение 
за работа с лабораторно и медицинско оборудване и апаратура. 
 

За Обособена позиция № 6 “Доставка на ламинарни боксове“. Проверката на ЕЕДОП-а 
установи, че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
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съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, участникът не е 
посочил конкретен годише оборот, от който да е видно съответствието му с критериите за 
подбор за обособените позиции, за които участникът участва. Съгласно документацията за 
участие Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в областта на доставки на апаратура сходна с предмета на поръчката, 
изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови 
години в размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която 
участникът кандидатства. Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- В част IV Критерии за подбор, в раздел В – технически и професионални способности, 
Комисията устнови, че участникът не е декларирал участникът не е декларирал наличие на 
сервизна база оторизирана от производителя на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че няма приложени към офертата оторизационни писма от 
производителите на предлаганата апаратура. 
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- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
 

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  

 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 
 
 

 За Обособена позиция № 7 “Доставка на Центрофуги“. Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 
- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 

може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
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държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, участникът не е 
посочил конкретен годише оборот, от който да е видно съответствието му с критериите за 
подбор за обособените позиции, за които участникът участва. Съгласно документацията за 
участие Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в областта на доставки на апаратура сходна с предмета на поръчката, 
изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови 
години в размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която 
участникът кандидатства. Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 
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- В част IV Критерии за подбор, в раздел В – технически и професионални способности, 
Комисията устнови, че участникът не е декларирал участникът не е декларирал наличие на 
сервизна база оторизирана от производителя на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че няма приложени към офертата оторизационни писма от 
производителите на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
 

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  

 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 

 
 
За Обособена позиция № 11: “Доставка на Система за ултрачиста вода“. Проверката на 
ЕЕДОП-а установи, че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 
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- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, участникът не е 
посочил конкретен годише оборот, от който да е видно съответствието му с критериите за 
подбор за обособените позиции, за които участникът участва. Съгласно документацията за 
участие Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в областта на доставки на апаратура сходна с предмета на поръчката, 



   
 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия 
за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-
1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ 

 

изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови 
години в размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която 
участникът кандидатства. Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- В част IV Критерии за подбор, в раздел В – технически и професионални способности, 
Комисията устнови, че участникът не е декларирал участникът не е декларирал наличие на 
сервизна база оторизирана от производителя на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че няма приложени към офертата оторизационни писма от 
производителите на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
 

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  

 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 

 
 
За Обособена позиция № 12: “Доставка на Инкубатор шейкър“. Проверката на ЕЕДОП-а 
установи, че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на  пари 
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или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 
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- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, участникът не е 
посочил конкретен годише оборот, от който да е видно съответствието му с критериите за 
подбор за обособените позиции, за които участникът участва. Съгласно документацията за 
участие Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в областта на доставки на апаратура сходна с предмета на поръчката, 
изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови 
години в размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която 
участникът кандидатства. Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- В част IV Критерии за подбор, в раздел В – технически и професионални способности, 
Комисията устнови, че участникът не е декларирал участникът не е декларирал наличие на 
сервизна база оторизирана от производителя на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че няма приложени към офертата оторизационни писма от 
производителите на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 

 
 
За Обособена позиция № 13: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално 
отваряне (-86 °C)“. Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 
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- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
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годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, участникът не е 
посочил конкретен годише оборот, от който да е видно съответствието му с критериите за 
подбор за обособените позиции, за които участникът участва. Съгласно документацията за 
участие Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в областта на доставки на апаратура сходна с предмета на поръчката, 
изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови 
години в размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която 
участникът кандидатства. Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- В част IV Критерии за подбор, в раздел В – технически и професионални способности, 
Комисията устнови, че участникът не е декларирал участникът не е декларирал наличие на 
сервизна база оторизирана от производителя на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че няма приложени към офертата оторизационни писма от 
производителите на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
 

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  

 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 

 
 
За Обособена позиция № 14: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално 
отваряне (-45 °C)“. Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
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удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е  
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи , които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
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органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, участникът не е 
посочил конкретен годише оборот, от който да е видно съответствието му с критериите за 
подбор за обособените позиции, за които участникът участва. Съгласно документацията за 
участие Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в областта на доставки на апаратура сходна с предмета на поръчката, 
изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови 
години в размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която 
участникът кандидатства. Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността  си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- В част IV Критерии за подбор, в раздел В – технически и професионални способности, 
Комисията устнови, че участникът не е декларирал участникът не е декларирал наличие на 
сервизна база оторизирана от производителя на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че няма приложени към офертата оторизационни писма от 
производителите на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
 

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  

 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 

 



   
 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия 
за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-
1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ 

 

 
За Обособена позиция № 15: “Доставка на Настолен pH-метър с вградена магнитна 
бъркалка“. Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
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законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, участникът не е 
посочил конкретен годише оборот, от който да е видно съответствието му с критериите за 
подбор за обособените позиции, за които участникът участва. Съгласно документацията за 
участие Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в областта на доставки на апаратура сходна с предмета на поръчката, 
изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови 
години в размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която 
участникът кандидатства. Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- В част IV Критерии за подбор, в раздел В – технически и професионални способности, 
Комисията устнови, че участникът не е декларирал участникът не е декларирал наличие на 
сервизна база оторизирана от производителя на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че няма приложени към офертата оторизационни писма от 
производителите на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
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При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  

 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 

 
За Обособена позиция № 16: “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“. 
Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на  
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
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икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, участникът не е 
посочил конкретен годише оборот, от който да е видно съответствието му с критериите за 
подбор за обособените позиции, за които участникът участва. Съгласно документацията за 
участие Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в областта на доставки на апаратура сходна с предмета на поръчката, 
изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови 
години в размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която 
участникът кандидатства. Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- В част IV Критерии за подбор, в раздел В – технически и професионални способности, 
Комисията устнови, че участникът не е декларирал участникът не е декларирал наличие на 
сервизна база оторизирана от производителя на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че няма приложени към офертата оторизационни писма от 
производителите на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
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зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
 

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  

 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 

 
За Обособена позиция № 17: “Доставка на Вортекс“. Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 
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- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, участникът не е 
посочил конкретен годише оборот, от който да е видно съответствието му с критериите за 
подбор за обособените позиции, за които участникът участва. Съгласно документацията за 
участие Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в областта на доставки на апаратура сходна с предмета на поръчката, 
изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови 
години в размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която 
участникът кандидатства. Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- В част IV Критерии за подбор, в раздел В – технически и професионални способности, 
Комисията устнови, че участникът не е декларирал участникът не е декларирал наличие на 
сервизна база оторизирана от производителя на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че няма приложени към офертата оторизационни писма от 
производителите на предлаганата апаратура. 
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- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
 
 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни 
да отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 
 
 
За Обособена позиция № 18: “Доставка на термостат инкубатор“. Проверката на ЕЕДОП-а 
установи, че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
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установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, участникът не е 
посочил конкретен годише оборот, от който да е видно съответствието му с критериите за 
подбор за обособените позиции, за които участникът участва. Съгласно документацията за 
участие Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в областта на доставки на апаратура сходна с предмета на поръчката, 
изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови 
години в размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която 
участникът кандидатства. Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 
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- В част IV Критерии за подбор, в раздел В – технически и професионални способности, 
Комисията устнови, че участникът не е декларирал участникът не е декларирал наличие на 
сервизна база оторизирана от производителя на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че няма приложени към офертата оторизационни писма от 
производителите на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни 
да отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 
 
 
 и за Обособена позиция № 19: “Доставка на Водна баня“. Проверката на ЕЕДОП-а установи, 
че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
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нарушение, свързано със задълженията  му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 
ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, участникът не е 
посочил конкретен годише оборот, от който да е видно съответствието му с критериите за 
подбор за обособените позиции, за които участникът участва. Съгласно документацията за 
участие Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в областта на доставки на апаратура сходна с предмета на поръчката, 
изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови 
години в размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която 
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участникът кандидатства. Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- В част IV Критерии за подбор, в раздел В – технически и професионални способности, 
Комисията устнови, че участникът не е декларирал участникът не е декларирал наличие на 
сервизна база оторизирана от производителя на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че няма приложени към офертата оторизационни писма от 
производителите на предлаганата апаратура. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи документи 
доказващи професионалната компетентност на лицето посочено в ЕЕДОП, като експерт, във 
връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП. 
 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 
 
III.13. Участникът Биомед фючар ЕООД е представил оферта с вх. № 367/03.05.2019 г., 16:00 часа. 
Участникът участва за Обособена позиция № 9 “Доставка на Система за UV трансилюминатор с 
фотодокументация“. Участникът е представил ЕЕДОП на мaгнитен носител, валиден и подписан от 
лицата, които имат право да представляват участника с валиден електронен подпис. Съдържа всички 
елементи, които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор на обществената 
поръчка. В ЕЕДОП-а е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на 
участника, изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както и 
минималнич изискван оборот от изпълнение на доставки сходни с предмета на настоящата обществена 
поръчка.  По така представения документ, комисията констатира, че участникът покрива  изискванията 
на Възложителя посочени в обществената поръчка по отношение на изискванията за личностоно 
съсътояние и критериите за подбор, като има по една доставка за последните три години сходна с 
предмета на обособената позиция. Реализирания общ оборот, изчислен на база годишните обороти на 
участника надхвърля прогнозната стойност на обособените позиции, за която участникът 
кандидатства. 

Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 
- В част IV Критерии за подбор, раздел А-Годност, на въпроса, икономическият оператор вписан 

ли е в съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в 
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възмонжно е по онтношениена икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 
приложени?, участникъ е отгоорил с ДА, като е посочил че тази информация не е достъпна от 
органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се 
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посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на конкретния годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил 
конкретен годишен оборот съответстващ на посочения в ЕЕДОП общ годишен оборот за 
последните три приключили финансови години, като е посочил че тази информация не е 
достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно документацията за участие, 
участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален 
оборот в областта на доставки на апаратура сходна с предмета на поръчката, изчислен на 
база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови години в 
размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която участникът 
кандидатства. Участникът представя справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, 
попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в зависимост от 
датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, ал. 3 ЗОП/. 
Доколкото общият финансов оборот на участника съвпада с посочения от него конкретен 
оборот, комисията счита, че участнилът следва да представи справка за оборота в сферата, 
попадаща в обхвата на обособената позиция за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

- Комисията устнови, че участникът не е декларирал участникът не е декларирал наличие на 
сервизна база оторизирана от производителя на предлаганата апаратура. 

- В Приложеното към офертата оторизационно писмо от производителя на предлаганата 
апаратура е посочено друго лице, различно от декларирното в ЕЕДОП, което е оторизирано да 
извършва поддръжка на доставяната от производителя апаратура. Участникът следва да поясни 
посоченото несъответствие. 

- Комисията установи, че участникът не е представил справка за общия оборот и оборота на 
участника попадащ в обхвата на обществената поръчка. Съгласно документацията за участие, 
раздел V –Условия за участие и изисквания към участниците, т. 3 – Критерии за подбор, 
изисквания за икономическо и финансово състояние, документ за доказване на съответствието с 
поставения критерии за подбор - Участникът представя справка за общия оборот и/или за 
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, /чл. 62, 
ал. 3 ЗОП/. 

 
При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  

 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 
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III.14. Участникът ЕЛТА 90М ООД е представил оферта с вх. № 368/03.05.2019 г., 16:40 часа. 
Участникът участва за Обособена позиция № 4 “Доставка на Микроскопска конфигурация за 
цитогенетични анализи„, Обособена позиция № 5 “Доставка на Автоматичен брояч на 
бактериални колонии“, Обособена позиция № 6 “Доставка на Ламинарни боксове“, Обособена 
позиция № 7 “Доставка на Центрофуги“, Обособена позиция № 8 “Доставка на Мултигазов 
инкубатор“, Обособена позиция № 9 “Доставка на Система за UV трансилюминатор с 
фотодокументация“, Обособена позиция № 10 “Доставка на Автоклав  и Обособена позиция № 13 
“Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално отваряне (-86 °C)“. Участникът е 
представил ЕЕДОП-и на мaгнитен носител за всяка една обособена позиция по отделно, валидни и 
подписани от лицата, които могат да представляват участника с валиден електронен подпис. Съдържа 
всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор на 
обществената поръчка. В ЕЕДОП-а е попълнена и декларирана информация относно личностното 
състояние на участника, изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена 
поръчка, както и минималнич изискван оборот от изпълнение на доставки сходни с предмета  на 
настоящата обществена поръчка.  По така представения документ, комисията констатира, че 
участникът покрива изискванията на Възложителя посочени в обществената поръчка по отношение на 
изискванията за личностоно съсътояние и критериите за подбор, като има по една доставка за 
последните три години сходна с предмета на обособената позиция. Реализирания общ оборот , 
изчислен на база годишните обороти на участника надхвърля прогнозната стойност на обособените 
позиции, за която участникът кандидатства. 
 
За Обособена позиция № 4 “Доставка на Микроскопска конфигурация за цитогенетични 
анализи„,  

Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 
- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 

може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
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държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Г-Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, на въпроса икономическият оператор може ли да представи , изготвени 
от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за  
качество, включително тези за достъпност за хора с увреждания?,  участникът е отговорил с 
ДА. като е посочил, че тази информация е достъпна безплатно за органите от база данни в 
държава-членка на ЕС. Посочил е наличие на Сертификат ISO 9001:2015  с обхват: внос, 
дистрибуция и доставки на медицински, ветринарнодиагностични и изследователски китове, 
реактиви, химикали и консумативи за лаборатнорна ин-витро и общолабораторна употреба, 
включително детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 
работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 
научно лабораторно обрудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба, 
в това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 
обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафоеве 
и др. валиден до 23.04.2021 г. 

- Комисията устнови, че участникът не е декларирал наличие на сервизна база оторизирана от 
производителя на предлаганата апаратура. 
 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
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На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 
 
 

Обособена позиция № 5 “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални колонии“. 
Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
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икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни  да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Г-Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, на въпроса икономическият оператор може ли да представи , изготвени 
от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 
качество, включително тези за достъпност за хора с увреждания?,  участникът е отговорил с 
ДА. като е посочил, че тази информация е достъпна безплатно за органите от база данни в 
държава-членка на ЕС. Посочил е наличие на Сертификат ISO 9001:2015  с обхват: внос, 
дистрибуция и доставки на медицински, ветринарнодиагностични и изследователски китове, 
реактиви, химикали и консумативи за лаборатнорна ин-витро и общолабораторна употреба, 
включително детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 
работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 
научно лабораторно обрудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба, 
в това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 
обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафоеве 
и др. валиден до 23.04.2021 г. 

- Комисията устнови, че участникът не е декларирал наличие на сервизна база оторизирана от 
производителя на предлаганата апаратура. 
 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 
 

Обособена позиция № 6 “Доставка на Ламинарни боксове“. Проверката на ЕЕДОП-а 
установи, че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или  
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 
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- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Г-Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, на въпроса икономическият оператор може ли да представи , изготвени 
от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 
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качество, включително тези за достъпност за хора с увреждания?,  участникът е отговорил с 
ДА. като е посочил, че тази информация е достъпна безплатно за органите от база данни в 
държава-членка на ЕС. Посочил е наличие на Сертификат ISO 9001:2015  с обхват: внос, 
дистрибуция и доставки на медицински, ветринарнодиагностични и изследователски китове, 
реактиви, химикали и консумативи за лаборатнорна ин-витро и общолабораторна употреба, 
включително детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 
работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 
научно лабораторно обрудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба, 
в това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 
обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафоеве 
и др. валиден до 23.04.2021 г. 

- Комисията устнови, че участникът не е декларирал наличие на сервизна база оторизирана от 
производителя на предлаганата апаратура. 
 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 
 

За Обособена позиция № 7 “Доставка на Центрофуги“. Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 
- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 

може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
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установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Г-Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, на въпроса икономическият оператор може ли да представи , изготвени 
от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 
качество, включително тези за достъпност за хора с увреждания?,  участникът е отговорил с 
ДА. като е посочил, че тази информация е достъпна безплатно за органите от база данни в 
държава-членка на ЕС. Посочил е наличие на Сертификат ISO 9001:2015  с обхват: внос, 
дистрибуция и доставки на медицински, ветринарнодиагностични и изследователски китове, 
реактиви, химикали и консумативи за лаборатнорна ин-витро и общолабораторна употреба, 
включително детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 
работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 
научно лабораторно обрудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба, 
в това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 
обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафоеве 
и др. валиден до 23.04.2021 г. 

- Комисията устнови, че участникът не е декларирал наличие на сервизна база оторизирана от 
производителя на предлаганата апаратура. 
 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
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На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 
  

За Обособена позиция № 8 “Доставка на Мултигазов инкубатор“. Проверката на ЕЕДОП-а 
установи, че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
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документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Г-Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, на въпроса икономическият оператор може ли да представи , изготвени 
от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 
качество, включително тези за достъпност за хора с увреждания?,  участникът е отговорил с 
ДА. като е посочил, че тази информация е достъпна безплатно за органите от база данни в 
държава-членка на ЕС. Посочил е наличие на Сертификат ISO 9001:2015  с обхват: внос, 
дистрибуция и доставки на медицински, ветринарнодиагностични и изследователски китове, 
реактиви, химикали и консумативи за лаборатнорна ин-витро и общолабораторна употреба, 
включително детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 
работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 
научно лабораторно обрудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба, 
в това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 
обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафоеве 
и др. валиден до 23.04.2021 г. 

- Комисията устнови, че участникът не е декларирал наличие на сервизна база оторизирана от 
производителя на предлаганата апаратура. 
 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 
  

За Обособена позиция № 9 “Доставка на Система за UV трансилюминатор с 
фотодокументация“. Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
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неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Г-Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, на въпроса икономическият оператор може ли да представи , изготвени 
от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 
качество, включително тези за достъпност за хора с увреждания?,  участникът е отговорил с 
ДА. като е посочил, че тази информация е достъпна безплатно за органите от база данни в 
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държава-членка на ЕС. Посочил е наличие на Сертификат ISO 9001:2015  с обхват: внос, 
дистрибуция и доставки на медицински, ветринарнодиагностични и изследователски китове, 
реактиви, химикали и консумативи за лаборатнорна ин-витро и общолабораторна употреба, 
включително детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 
работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 
научно лабораторно обрудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба, 
в това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 
обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафоеве 
и др. валиден до 23.04.2021 г. 

- Комисията устнови, че участникът не е декларирал наличие на сервизна база оторизирана от 
производителя на предлаганата апаратура. 
 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 
  

За Обособена позиция № 10 “Доставка на Автоклав”. Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 
- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 

може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да  получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация.  

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
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достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Г-Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, на въпроса икономическият оператор може ли да представи , изготвени 
от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 
качество, включително тези за достъпност за хора с увреждания?,  участникът е отговорил с 
ДА. като е посочил, че тази информация е достъпна безплатно за органите от база данни в 
държава-членка на ЕС. Посочил е наличие на Сертификат ISO 9001:2015  с обхват: внос, 
дистрибуция и доставки на медицински, ветринарнодиагностични и изследователски китове, 
реактиви, химикали и консумативи за лаборатнорна ин-витро и общолабораторна употреба, 
включително детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 
работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 
научно лабораторно обрудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба, 
в това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 
обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафоев е 
и др. валиден до 23.04.2021 г. 

- Комисията устнови, че участникът не е декларирал наличие на сервизна база оторизирана от 
производителя на предлаганата апаратура. 
 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 
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и за Обособена позиция № 13 “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално 
отваряне (-86 °C)“. Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор ДА, като не е посочил ако съответнта документация е 
достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, на 
въпроса издадена ли е по отношение на икономическия операторили на лице, което е член на 
неговия адмнистративен, управителен или надзорен орган или лице, което има правомощия да 
го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, терористични 
престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, изпиране на пари 
или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора, участникът е 
отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ. Съгласно документацията за участие, 
в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагация орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано със 
задълженията му за заплащане на социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с 
НЕ. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част III Основания за изключване, раздел В Основания свързани с несъстоятелност, конфликт 
на интереси или професионално нарушение, на въпросите Икономическият оператор обявен ли 
е в несъстоятелност?, Икономическият оператор предмет ли е на производство по 
несъстоятелност?, Има ли икономическият оператор спразумение с кредиторите?, Намира ли се 
икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, съзникваща от сходна 
процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове? Активите на 
икономическия опратор управляват ли се от ликвидатор или от съда?, Стопанската дейност на 
икономическия оператор прекратена ли е?, участникът е отговорил с НЕ, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 



   
 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия 
за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-
1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ 

 

законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на Общия годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за последните три приключили финансови години, като е посочил че тази 
информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС. Съгласно 
документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да 
предоставят информация. 

- В част IV Критерии за подбор, раздел Г-Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление, на въпроса икономическият оператор може ли да представи , изготвени 
от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за 
качество, включително тези за достъпност за хора с увреждания?,  участникът е отговорил с 
ДА. като е посочил, че тази информация е достъпна безплатно за органите от база данни в 
държава-членка на ЕС. Посочил е наличие на Сертификат ISO 9001:2015  с обхват: внос, 
дистрибуция и доставки на медицински, ветринарнодиагностични и изследователски китове, 
реактиви, химикали и консумативи за лаборатнорна ин-витро и общолабораторна употреба, 
включително детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 
работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 
научно лабораторно обрудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба, 
в това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 
обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафоеве 
и др. валиден до 23.04.2021 г. 

- Комисията устнови, че участникът не е декларирал наличие на сервизна база оторизирана от 
производителя на предлаганата апаратура. 
 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията.  
 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност в срок от 5 работни дни да 
отстрани констатираните несъответствия, като представи нов ЕЕДОП и допълнително 
изисканите документи. 
 

 
С оглед констатираните несъответствия с изискванията към критериите за подбор, заложени с 
обявлението и документацията за обществената поръчка, комисията счита че за участниците, за които 
е констатирано несъответствие, могат на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок от 5 /пет/ работни дни 
от получаването на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и допълнителни документи, от 
които да е видно изпълнението на посочените по-горе пропуски по изискванията. 

 
Допълнително представените документи следва да се предоставят на вниманието на доц. Д-р Людмила 
Кабаиванова - председател на комисията в запечатан плик на адрес: гр. София 1113, ул. Акад. Георги 
Бончев, бл. 26, деловодство. Документите могат да се изпрятят и по факс на номер 02/8700109 или по 
електронна поща на адрес: micb@microbio.bas.bg при условията и преда на Закона за елктронния 
документ и електронния подпис. 

 



. .2. .2


