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ПРОТОКОЛ № 1 

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

 От дейността на комисията назначената със Заповед № I-58/14.05.2019 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 публично 

състезание с предмет: 

„Доставка на химикали, среди, ензими, китове, рекативи, антитела, лабораторни изделия и 

консумативи, праймери и други за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” 

към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти “ със седемнадесет обособени 

позиции:  

1. Обособена позиция № 1: Химикали  и реактиви; 

2. Обособена позиция № 2: Химически вещества, използвани във фотографията; 

3. Обособена позиция № 3: Хранителни среди за развитие на биологични култури; 

4. Обособена позиция № 4: Добавки към хранителни среди; 

5. Обособена позиция № 5: Ензими. Ензимни и други тестове, китове и реактиви към тях; 

6. Обособена позиция № 6:Разтворители; 

7. Обособена позиция № 7: Стандарти; 

8. Обособена позиция № 8: Антитела и конюгирани антитела; 

9. Обособена позиция № 9: Диагностични реактиви; 

10. Обособена позиция № 10: Епруветки и аксесоари; 

11. Обособена позиция № 11: Пластмасова посъда, медицински и лабораторни консумативи 

и филтри; 

12. Обособена позиция № 12: Реактиви за спектрофотометрично определяне на серумни 

показатели; 

13. Обособена позиция № 13: Фагова библиотека; 

14. Обособена позиция № 14: Стъклени изделия за лабораторна употреба; 

15. Обособена позиция № 15: Лабораторни пипети и принадлежности, наконечници; 

16. Обособена позиция № 16: Лабораторно и оптично прецизно оборудване; 

17. Обособена позиция № 17: Продукти за полимеразно-верижна реакция. 

открита с Решение № РО-03/12.04.2019 г., публикувано в РОП под № 907120 и Обявление изх. № 301 

от 12.04.2019 г., публикувано в РОП под № 907123  с УИН в РОП 01482-2019-0003 

 

I. На 15.05.2019 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 Екатерина Крумова – ИМикБ-БАН; 

и членове 

1. доц. д-р Магдалена Боновска – ИМик-БАН; 

2. гл.ас. Мария Гергинова – ИМикБ-БАН; 

3. асист. д-р Диляна Симеонова – ИМикБ-БАН; 

4. асистент Стефан Енгибаров – ИМик-БАН; 

5. Виолета Манолова – счетоводител ИМикБ-БАН; 

6. Гергана Гергова-Ангелова - юрист 

за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в публично състезание с 

предмет: „Доставка на химикали, среди, ензими, китове, рекативи, антитела, лабораторни 

изделия и консумативи, праймери и други за нуждите на Института по микробиология 

„Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти “  със 

седемнадесет обособени позиции. 
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Заседанието на комисията започна в 11:10 часа. 

 

II. Сесия по отваряне на офертите 

Отварянето на офертите беше публично и на него не присъстваха представители на 

участниците и 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 15.05.2019 г. 10:30 ч. на председателя на 

комисията подадените в оределения краен срок за получаване на офертите – 13.05.2019 г., 17:00 часа 

–6 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. Диамед ООД  вх. № 399/10.05.2019 г., 14:40 

часа; позиция №9  

1 плик 

2. Лабимекс АД  вх. № 409/13.05.2019 г., 

подадена в 15:35 часа; 

позиции 1,6,10,11,14,15  

1 плик 

3. Елта 90М  вх. № 410/13.05.2019 г., 

подадена в 16:00 часа; 

позиция 17  

1 плик 

4. РИДАКОМ ООД  вх. № 411/13.05.2019 г., 

подадена в 16:20 часа; 

позиции 3,4,15,17  

1 плик 

5. Биомед фючар    вх. № 412/13.05.2019..г., 

подадена в 16:40 часа; 

позиции 15,17  

1 плик 

6. ФОТ ООД  вх. № 416/13.05.2019 г., 

подадена в 16:58 часа.; 

позиции 1,4,5,6,8,10,11,14,15  

1 плик 

 

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 Диамед ООД е представил оферта с № 399/10.05.2019 г., подадена в 14:40 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 9 “Доставка на Диагностични реактиви “.  След 

отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с офертата се съдържат:  

- Списък на документите съдържаци се в офертата; 
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- Заявление за участие; 

- техническо предложение; 

- ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

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

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

- Брошури и извадки от каталози; 

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”.  

 

II.2. Участникът Лабимекс АД е представил оферта с вх. № 409/13.05.2019 г., подадена в 15:35 часа. 

Участникът участва за Обособена позиция № 1: Доставка на Химикали  и реактиви, Обособена 

позиция № 6 „ Доставка на Разтворители”, Обособена позиция № 10 „Доставка на Евпруветки 

и аксесовари” Обособена позиция № 14 „Доставка на стъклени изделия за лабораторна 

употреба” и Обособена позиция № 15: Доставка на Лабораторни пипети и принадлежности, 

наконечници. След отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с офертата се 

съдържат: 

- Заявление за участие и опис на документите съдържащи се в него; 

- техническо предложение за всяка една от обособените позиции с приложени извадки от 

каталози; 

- ЕЕДОП представен на отпичен носител; 

- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

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

- 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 и съдържащите се в офертата запечатани 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

II.3. Участникът Елта 90М  е представил оферта с вх. № 410/13.05.2019 г., подадена в 16:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 17  “Доставка на Продукти за полимеразно-

верижна реакция“. След отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с 

офертата се съдържат: 

- Заявление за участие; 

- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

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

- Брошури и извадки от каталози; 

- техническо предложение; 

- ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

-  опис на предалаганите документи; 
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- 1 брой 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”.  

 

II.4. Участникът РИДАКОМ ООД е представил оферта с вх. № 411/13.05.2019 г., подадена в 16:20 

часа. Участникът участва за обособена позиция № 3 “Доставка на Хранителни среди за развитие 

на биологични култури”, Обособена позиция № 4 „Доставка на Добавки към хранителни 

среди”, Обособена позиция № 15 „Доставка на Стъклени изделия за лабораторна употреба” и 

Обособена позиция № 17 „Доставка на Продукти за полимеразно-верижна реакция”. След 

отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с офертата се съдържат: 

- заявление за участие; 

- техническо предложение с приложения; 

- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

- ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

- Опис на документите съдържащи се в офертата в заявлението за участие; 

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

- 4 броя пликове 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 съдържащите се в офертата запечатани 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

II.5. Участникът Биомед фючар   е представил оферта с вх. № 412/13.05.2019..г., подадена в 16:40  

часа. Участникът участва за Обособена позиция № 15 „Доставка на Стъклени изделия за 

лабораторна употреба” и Обособена позиция № 17 „Доставка на Продукти за полимеразно-

верижна реакция”. След отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с 

офертата се съдържат: 

- заявления за участие за всяка от обособените позиции; 

- ЕЕДОП представен на оптичен носител за всяка от обособените позиции; 

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

- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

- Опис на документите съдържащи се в офертата в заявленията за участие; 

- 2 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

- Брошури и извадки от каталози. 

- ОПР за последните три години; 

 

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

подписаха техническото предложение на участника и съдържащите се в офертата запечатани 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

 

II.6. Участникът ФОТ ООД е представил оферта с вх. № 416/13.05.2019 г., подадена в 16:58  часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 1 “Доставка на Химикали  и реактиви “; Обособена 

позиция № 4 “Доставка на Добавки към хранителни среди “, Обособена позиция № 5 “Доставка 

на Ензими. Ензимни и други тестове, китове и реактиви към тях “, Обособена позиция № 6 

„Доставка на разтворители”, Обособена позиция № 8 „Доставка на Антитела и конюгирани 

антитела”, Обособена позиция № 10 „ Доставка на Епруветки и аксесоари”, Обособена позиция 
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№ 11 „ Доставка на Пластмасова посъда, медицински и лабораторни консумативи и филтри”, 

Обособена позиция № 14 „Доставка на Стъклени изделия за лабораторна употреба” и 

Обособена позоция № 15 „Доставка на Лабораторни пипети и принадлежности, наконечници”. 

След отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с офертата се съдържат: 

- заявление за участие;  

- техническо предложение за всяка една от обособените позиции; 

- ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

- Опис на документите съдържащи се в офертата в заявлението за участие 

- 9 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

- Брошури и извадки от кталози; 

- Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец – 2бр. 

- Декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ-2бр; 

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. 

 

 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията в 13:00 часа на 15.05.2019 г.  

 

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 23.05.2019 г., 11.06.2019 г., 26.06.2019 г. и 

12.07.2019 г.  

 

III. Лично състояние на участниците. Критерии за подбор. 

III.1. Участникът Диамед ООД е представил оферта с № 399/10.05.2019 г., подадена в 14:40 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 9 “Доставка на Диагностични реактиви “.  

Участникът е представил ЕЕДОП на оптичен носител валиден и подписан 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.  

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 обществена поръчка. Реализираният общ оборот, 

включително минимален оборот в областта на доставки на сходни продукти за обособената позиция, 

за която участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника съответства на 

прогнозната стойност на обособена 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 НЕ, като не е посочил ако съответнта документация е 

достъпна в електронен формат. Съгласно документацията за участие, в ЕЕДОП се посочват 
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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– на посочените представители на участника под № 1 и № 2 е 

посочена дата на раждане 03.05.2019 г. 

- в част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, 

на въпроса издадена ли е по отношение на икономическия оператор или 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; възможно е по отношение на икономическите 

оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 

приложени?, участникът е отговорил с ДА, като е посочил национална база данни на Агенция 

по лекарствата.  

- Комисията установи, че участникът не е представил 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. 
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3 ЗОП/. Съгласно документацията за участие т. 3 Критерии за подбор, изисквния за 

икономическо и финасово състояние, Съответствието на участниците се доказва със следните 

документи: 

1. Участникът представя копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, 

когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен. В случай, че същите са публикувани в съответен регистър, 

участникът посочва интернет адрес, на който са публикувани съответните отчети; 

2. 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/. 

 

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 допълнителни 

документи. 

 

III.2. Участникът Лабимекс АД е представил оферта с вх. № 409/13.05.2019 г., подадена в 15:35 часа. 

Участникът участва за Обособена позиция № 1: Доставка на Химикали  и реактиви, Обособена 

позиция № 6 „ Доставка на Разтворители”, Обособена позиция № 10 „Доставка на Евпруветки 

и аксесовари” Обособена позиция № 14 „Доставка на стъклени изделия за лабораторна 

употреба” и Обособена позиция № 15: Доставка на Лабораторни пипети и принадлежности, 

наконечници. Участникът е представил ЕЕДОП на мaгнитен носител валиден и подписан с валиден 

електронен подпис от лицата които могат да представляват участника. 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 обществена поръчка за всяка една от обособените позиции. Реализирания общ оборот, 

включително минимален оборот в областта на доставки на сходни продукти, изчислен на база 

годишните обороти на участника съответстват на прогнозната стойност на всяка една от 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 III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, 

на въпроса издадена ли е по отношение на икономическия оператор или 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, 
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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; възможно е по отношение на икономическите 

оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 

приложени?, 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 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/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/. Съгласно документацията за участие т. 3 Критерии за подбор, изисквния за 
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икономическо и финасово състояние, Съответствието на участниците се доказва със следните 

документи: 

1. Участникът представя копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, 

когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен. В случай, че същите са публикувани в съответен регистър, 

участникът посочва интернет адрес, на който са публикувани съответните отчети; 

2. 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/. 

 

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 допълнителни 

документи. 

 

 

III.3. Участникът Елта 90М  е представил оферта с вх. № 410/13.05.2019 г., подадена в 16:00 

часа. Участникът участва за обособена позиция № 17  “Доставка на Продукти за полимеразно-

верижна реакция“. Участникът е представил ЕЕДОП на оптичен 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 

минималния 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 

личностно съсътояние и критериите за подбор, като има по една доставка за последните три години 

сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Реализирания общ оборот, включително 

минимален оборот в областта на доставки на сходна продукти, 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 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 оператор или 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 
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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 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/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/. Съгласно документацията за участие т. 3 Критерии за подбор, изисквния за 

икономическо и финасово състояние, Съответствието на участниците се доказва със следните 

документи: 

1. Участникът представя копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, 

когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен. В случай, че същите са публикувани в съответен регистър, 

участникът посочва интернет адрес, на който са публикувани съответните отчети; 

2. 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/. 

 

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 допълнителни 

документи. 

 

III.4. Участникът РИДАКОМ ООД е представил оферта с вх. № 411/13.05.2019 г., подадена в 16:20 

часа. Участникът участва за обособена позиция № 3 “Доставка на Хранителни среди за развитие 

на биологични култури „, Обособена позиция № 4 „Доставка на Добавки към хранителни 

среди”, Обособена позиция № 15 „Доставка на Стъклени изделия за лабораторна употреба” и 

Обособена позиция № 17 „Доставка на Продукти за полимеразно-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 минималния изискван оборот от 
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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 личностно съсътояние и критериите за 

подбор, като има по една доставка за последните три години сходна с предмета на настоящата 

обществена поръчка за всяка обособена позиция. Реализирания общ оборот, включително минимален 

оборот в областта на доставки на продукти сходни 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 

данни, участникът е отговорил с отговор НЕ, като същевременно е посочил, че съответнта 

документация е достъпна в електронен формат, като е посочил национална база данни.  

- 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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- 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; възможно е по отношение на икономическите 

оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 

приложени?, 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 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/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/. Съгласно документацията за участие т. 3 Критерии за подбор, изисквния за 

икономическо и финасово състояние, Съответствието на участниците се доказва със следните 

документи: 

1. Участникът представя копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, 

когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен. В случай, че същите са публикувани в съответен регистър, 

участникът посочва интернет адрес, на който са публикувани съответните отчети; 

2. 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/. 

 

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 допълнителни 

документи. 

 

III.5. Участникът Биомед фючар   е представил оферта с вх. № 412/13.05.2019..г., подадена в 16:40  

часа. Участникът участва за Обособена позиция № 15 „Доставка на Стъклени изделия за 

лабораторна употреба” и Обособена позиция № 17 „Доставка на Продукти за полимеразно-

верижна реакция”. Участникът е представил ЕЕДОП-и на оптичен носител за всяка от обособените 

позиции, валидни и подписни 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-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 представения документ, 

комисията констатира, че участникът покрива изискванията на Възложителя посочени в 

обществената поръчка по отношение на изискванията за личностно 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. 

 

По Обособена позиция № 15 „Доставка на Стъклени изделия за лабораторна употреба”  
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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; възможно е по отношение на икономическите 

оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 

приложени?, 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 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.  

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. 

 

По Обособена позиция № 17 „Доставка на Продукти за полимеразно-верижна реакция”. 

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; възможно е по отношение на икономическите 

оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 

приложени?, 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 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.  

 

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.6. Участникът ФОТ ООД е представил оферта с вх. № 416/13.05.2019 г., подадена в 16:58  часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 1 “Доставка на Химикали  и реактиви “; Обособена 

позиция № 4 “Доставка на Добавки към хранителни среди “, Обособена позиция № 5 “Доставка 
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на Ензими. Ензимни и други тестове, китове и реактиви към тях “, Обособена позиция № 6 

„Доставка на разтворители”, Обособена позиция № 8 „Доставка на Антитела и конюгирани 

антитела”, Обособена позиция № 10 „ Доставка на Епруветки и аксесоари”, Обособена позиция 

№ 11 „ Доставка на Пластмасова посъда, медицински и лабораторни консумативи и филтри”, 

Обособена позиция № 14 „Доставка на Стъклени изделия за лабораторна употреба” и 

Обособена позоция № 15 „Доставка на Лабораторни пипети и принадлежности, наконечници”. 
Участникът е представил ЕЕДОП на оптичен 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-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 личностно съсътояние и критериите за 

подбор, като има по една доставка за последните три години сходна с предмета на настоящата 

обществена поръчка за съответната обособена позиция. Реализирания общ оборот, включително 

минимален оборот в областта на доставки на схнодни продукти за съответната обособена позиция, 

изчислен на база годишните обороти на участника надхвърля прогнозната стойност на обособената 

позиция, за която участникът кандидатства.  

 

Проверката на ЕЕДОП-а установи следното: 

 

- 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 оператор или 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 
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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; възможно е по отношение на икономическите 

оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания посочени в същото 

приложени?, 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 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/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/. Съгласно документацията за участие т. 3 Критерии за подбор, изисквния за 

икономическо и финасово състояние, Съответствието на участниците се доказва със следните 

документи: 

1. Участникът представя копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, 

когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен. В случай, че същите са публикувани в съответен регистър, 

участникът посочва интернет адрес, на който са публикувани съответните отчети; 

2. 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/. 

 

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 допълнителни 

документи. 
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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 

Екатерина Крумова - председател на комисията в запечатан плик на адрес: гр. София 1113, ул. Акад. 

Георги Бончев, бл. 26, деловодство. Документите могат да се изпратят 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. 

 

Комисията взе решение настоящият протокол да се изпрати на участниците в процедурата, 

като едновременно с това се публикува и на профила на купувача на Институт по Миробиология 

„Стефан Ангелов” при БАН. 

 

С извършване на гореописаните действия, комисията приключи своята работа на 12.07.2019 г. 

в 17:30 часа. 

 

Комисия: 

1. Председател - доц. д-р Екатерина Крумова  

2. доц. д-р Магдалена Боновска  

3. гл.ас. д-р Мария Гергинова  

4. асист. д-р Диляна Симеонова  

5. асист. Стефан Енгибаров  

6. Виолета Манолова  

7. Гергана Гергова-Ангелова  
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