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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“ 

 

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“,  

 

функции, комисията започна работа 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; 

3. Снежанка Даскалова – счетоводител ИМикБ-БАН; 

4. Гергана Гергова-Ангелова - юрист 

 

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура по реда на Закона за обществените 

поръчки открита 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 

 

В процеса на работата на комисията беше установено следното: 

I. По обществената поръчка са постъпили 14 броя оферти: 

 

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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На 08.05.2019 г., председателят на комисията е приел получените оферти, за което е съставен 

протокол.  На 08.05.2019 г. е проведено първото публично заседание на комисията за отваряне на 

постъпилите оферти на участниците в процедурата, на което са присъствали представители на 

участниците Диамед ООД, ЕЛТА 90М ООД и Сайънт акт БГ ЕООД. В присъствието на 

представителите на участниците, комисията отвори оертите по реда на тяхното постъпване, като 

обяви съдържанието на всяка една от тях. Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с 

предлагана цена на участниците и предложенията за изпълнение на поръчката, като част от офертите 

бяха преподписани и от представителите на участниците. 

 

Комисията продължи при закрити врати своята работа в непроменен състав на заседания проведени 

на 16.05.2019 г., 23.05.2019 г., 03.06.2019 г. и 06.06.2019 г., на които разгледа подробно 

представените от участниците ЕЕДОП-и, декларираните в тях обстоятелства и относимостта им с 

предвидените изисквания за подбор на кандидатите посочени в обявлението и документацията за 

участие и установи следното: 

 

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 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. 
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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. 
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- 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 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 
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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 

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 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 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 



   
 

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“ 

 

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 

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 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.  

 

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 
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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 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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- 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.  

 

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, 

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.  

 

 

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 
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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 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.  

 

 

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 
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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 

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 
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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 

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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- 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.  

 

 

 

 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 

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 
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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; 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, 
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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.  

 

 

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 

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 
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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 

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.  
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 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 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 
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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 

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.  

 

 

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 
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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 
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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 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.  

 

 

 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 
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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 общият годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
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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.  

 

 

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. 

 



   
 

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 № 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 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/. 
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- 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.  

 

 

- 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. 
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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 № 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 
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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. 

  

- 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 
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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. 

 

- 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 
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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. 

 

  

- 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 
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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. 

  

 

Комисията установи, че участникът не е представил декларация по чл. 69 от ЗКПОНПИ. 

 

 

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 
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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 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 
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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. 

- 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.  

 

 

 

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 
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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 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 
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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 

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.  
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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 

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 
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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, 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 
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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 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.  

 

 

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. 
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- 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, 

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, 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 
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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 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.  

 

 

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 
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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 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 



   
 

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“ 

 

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, 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.  



   
 

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“ 

 

- 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. 

- 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.  

 

 

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 
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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 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 
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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 

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.  

 

 

 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 
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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 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 
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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.  

 

 

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, 
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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.  

 

 

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 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 
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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. 

- 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 
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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.  

 

 

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 
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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 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 
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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.  

 

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 

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, 
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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; 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. 



   
 

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“ 

 

- 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.  

 

 

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, 
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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 
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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. 

- 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.  

 

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 
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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 

годишен оборот за последните три приключили финансови години, 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, 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.  

 

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. 
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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. 
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- 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.  

 

 

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 
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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 

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, 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.  

 

 

 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 
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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 
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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, 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.  

 

 

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 
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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 

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. 
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- 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.  

 

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. 
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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 , 
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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.  

 

 

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 
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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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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 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 
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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.  

 

 

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, 
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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 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, 
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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.  

 

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. 
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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 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.  

 

 

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 
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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 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 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.  

 

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 
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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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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 
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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.  

 

 

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. 

 

Резултатите от работата на комисията са отразени в Прптокол № 1 от ………., който в 

съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП беше изпратен на участниците , за които бяха констатирани 

пропуски на ……….. и едновременно с това беше публикуван на Профила на купувача на интернет 

сайта на възложителя. 

На 10.07.2019 г. в 10:00 часа, комисията в пълен състав продължи работата си по допълнително 

представените от участниците документи във връзка с констатациите в Протокол № 1 от работата на 

комисията и установи, че следните участници, за които са установени пропуски в Протокол № 1 са 

представили допълнително изисканите документи: 

Оферта 

№ 

Име на участника Вх. № на офертата, получен от 

Деловодството на ИМикБ-

Брой 

получени 
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БАН, дата и час на получаване опаковки 

1. ЕЛТА 90М ООД Вх. № 504/11.06.2019 г., 10:30 1 плик 

2. Лабтех ЕООД Вх. № 505/11.06.2019 г., 11:00 1 плик 

3. АА Медикъл ООД Вх. № 507/11.06.2019 г., 11:34 1 плик 

4. Инфомед ЕООД Вх. № 508/11.06.2019 г., 14:44 1 плик 

5.  Оптим Ко ООД Вх. № 516/12.06.2019 г., 11:43 1 плик 

6. Данс Фарма ЕООД Вх. № 522/12.06.2019 г., 15:46 1 плик 

7. Биомед фючар ЕООД Вх. № 524/13.06.2019 г., 15:00 1 плик 

8. ФОТ ООД Вх. № 526/13.06.2019 г., 15:50 1 плик 

9. ФОТ ООД Вх. № 527/13.06.2019 г., 15:51 1 плик 

10.  Диамед ООД Вх. № 529/14.06.2019 г., 10:51 1 плик 

11. Ридаком ЕООД Вх. № 532/14.06.2019 г., 14:06 1 плик 

12. Лабимекс АД Вх. № 536/14.06.2019 г., 14:14 1 плик 

13. Софлаб ЕООД Вх. № 537/14.06.2019 г., 17:03  

При прегледа на представените документи, комисията установи, че участниците са отстранили 

констатираните с Прптокол № 1 несъответствия.  

 

Комисията установи, че не са постъпили допълнително изисканите документи от участниците 

Сайънтакт-БГ ООД с оферта с вх. № 359/03.05.2019 г., 10:55 часа. 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“; и от Биопласт ЕООД с оферта с вх. № 364/03.05.2019 г., 14:14 часа. за обособена позиция 

№ 6 “Доставка на ламинарни боксове“, Обособена позиция № 12: “Доставка на Инкубатор 

шейкър“ и Обособена позиция № 18: “Доставка на термостат инкубатор“. 

 Комисията установи, че участникът Лабтех ЕООД е представил допълнителни документи с 

вх. № 505/11.06.2019 г. Участникът участва за обособена позиция № 7 “Доставка на Центрофуги“, в 

които не е представил представил документи доказващи професионалната компетентност на лицето 

посочено в ЕЕДОП, като експерт, във връзка с чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП.  

 С оглед на обстоятелството, че от тримата участници не е представена изискваща се 

информация, свързана с удостоверяването на основания за отстраняване или критериите за подбор, 

комисията взе решение за отстраняване на участниците на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Резултатите от работата на комисията по разглеждане на допълнително представените от 

участниците документи са отразенив Протокол 3 2 от работата на комисията от …..2019 г. 

Комисията заседава в непроменен състав в заседания проведени на 17.07.2019 г., 23.07.2019 г., 

29.07.2019 г, 05.08.2019 г. и 12.08.2019 г., на които разгледа предложенията за изпълнение на 

поръчката на допуснатите участници. 

На първия етап, комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници за 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя. За изясняване на част от 

посочените в техническите предложения обстоярелства от участниците, бяха направени 

допълнителни запитвания до участниците, на основание чл. 104, ал. 5  от ЗОП и до други органи и 

лица. В резултат на извършената проверка, комисията участнови, че техническите предложения на 

участниците: „АА Медикъл ООД“ за Обособена позиция № 1, „Диамед“ ООД за Обособена позиция 

№ 2, „Диамед“ ООД за Обособена позиция № 3; ЕЛТА 90М ООД  за обособена позиция № 4, 



   
 

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“ 

 

Ридаком ЕООД и ЕЛТА 90М ООД за Обособена позиция № 5, Софлаб ЕООД, Лабимекс АД и ЕЛТА 

90М ООД за Обособена позиция № 6, Лабимекс АД за Обособена позиция № 7, ЕЛТА 90М ООД за 

Обособена позиция № 8, Биомед фючар ЕООД и ЕЛТА 90М ООД за Обособена позиция № 9, ЕЛТА 

90М ООД за Обособена позиция 10, Лабимекс АД за Обособена позиция № 11, Лабимекс АД и Данс 

Фарма ЕООД за Обособена позиция № 12, ЕЛТА 90М ООД за Обособена позиция № 13, Лабимекс 

АД и ФОТ ООД за Обособена позиция № 14, Лабимекс АД и ФОТ ООД за Обособена позиция № 15, 

Лабимекс АД за Обособена позиция № 16, Лабимекс АД за Обособена позиция № 17, ФОТ ООД за 

Обособена позиция 18 и Лабимекс АД за Обособена позиция № 19 съответстват на техническите 

изсивкания на възложителя и ги допуска до техническа оценка на предложенията. 

 Относно участниците: Инфомед ЕООД за Обособена позиция № 4, Оптим Ко ЕООД за 

Обособена позиция № 5, Лабтех ЕООД за Обособена позиция № 7, Софлаб ЕООД и Ридаком ЕООД 

за Обособена позиция № 9, Лабимекс АД за Обособена позиция № 13, Ридаком ЕООД, Софлаб 

ЕООД и ФОТ ООД за Обособена позиция № 16, ФОТ ООД и Ридаком ЕООД за Обособена позиция 

№ 17, Лабимекс АД за Обособена позиция № 18 и Родаком ЕООД и ФОТ ООД за Обособена позиция 

№ 19 са представили технически предложения, които не съответстват на изискванията на 

възложителя посочени в документацията за участие. Поради тази причина, комисията предлага 

отстраняване на участниците на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП. 

 Техническата оценка на допуснатите участници беше извършена съгласно обявената методика 

в документацията за участие. Критерият за възлагане на поръчката е оптимално съотношение 

качество/цена, което се определя въз основа на предложена цена и на посочени от възложителя 

показатели за съответните обособени позиции, включващи качествени аспекти от предложенията за 

изпълнение свързани с предмета на обществената поръчка. Комплексната оценка се определя като 

сбор от техническата и финансовата оценка, умножени със съответния коефициент за тежест.  

 Техниеската оценка на всяка една оценявана оферта се определя като сбор от получените 

точки от участника, съгласно публикуваната в документацията за участие скала за оценка по всяка от 

обособените позиции. 

 Техническата оценка беше извършена от комисията въз основа на предоставената от 

участниците информация в техническото предложение, при стриктното спозаване на методиката за 

оценка на предложенията. След подробносто разглеждане на техническите оферти на участниците и 

прилагането на методиката за оценка на предложенията, оценката на офертите на допуснатите 

участници по обособени позиции е както следва: 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 1 - “Доставка на Апаратура за полимеразна верижна 

реакция“ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни технически и функционални и 

работни характеристики и предимства, подлежащи на оценка 

за качество 

Участник 

АА Медикъл 

ООД  

1.  Капацитет на ddPCR  - да има възможност за изработване на 96 

проби с по 20000 дроплета наведнъж всяка,  за максимум 5 

часа до резултати. 

20 

2.  Линеен динамичен обхват за детекция на определените проби 5 

порядъка 

10 
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3.  Показва мултиплексни данни за до два флуорофора на капка 10 

1 Конвенционалния PCR да има техническа възможност за 

надграждане до апарат за количествена (Real time) PCR  

15 

2 Капацитет на блока - 96 x 0,2 мл, 48 x 0,5 мл, 1 x 96 плака 5 

3 Протекция срещу прекъсване на захранването – програмата 

възобновява изпълнението при възстановяване на захранването 

и уведомява ползвателя за  проблема 

5 

1. Оптичната система да позволява работа с 5 флуоресцентни 

багрила в 1 ямка, както и да има 1 самостоятелен FRET канал. 

(мултиплексен анализ на до 5 таргета/ямка) 

15 

2 Време за сканиране: 

На  всички канали – максимум 12.2 сек 

На един канал – максимум 3.2 сек 

10 

3 Системата да е с висока чувствителност, т.е. може да детектира 

1 копие таргетна секвенция в геномна ДНК. 

10 

 

Оценка по Показател Пк = 100 точки  

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 2 - “Доставка на Автоматизирана система за 

идентификация на микроорганизми и патогенни гъбички и определяне на антибактериална 

чувствителност” 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ 

Незадължителни, допълнителни технически, функционални и 

работни характеристики и предимства, подлежащи на оценка за 

качество 

Участник 

Диамед 

ООД 

1.  Интерпретиране на резултатите съгласно стандарт EUCAST 

2018. 

10 

2.  Възможност за работа с комбинирани панели (за идентификация 

и чувствителност). 

5 

3.  Възможност за работа с панели, съдържащи тест за 

потвърждение на продукцията на карбапенемази.  

10 

4.  Възможност за работа с проба с ниска оптична плътност (не по-

висока от 0,25 McF). 

15 

5.  Детекция на реален МИК, на база на определяне на двойно-

нарастващи концентрации, без прескачане на концентрации и 

без калкулиране на МИК. 

10 
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№ 

Незадължителни, допълнителни технически, функционални и 

работни характеристики и предимства, подлежащи на оценка за 

качество 

Участник 

Диамед 

ООД 

6.  Детекция на МИК чрез определяне на два показателя:  

1. Степен на редукция на индикатор и;  

2. Турбидиметрично – чрез измерване на оптична плътност. 

15 

7.  Наличие на минимум  21 вида антибиотици в панелите. 5 

8.  Експертна система за интерпретация на данни, базирана само и 

единствено на експертни правила. 

15 

9.  Възможност за увеличаване на капацитета на апарата. 15 

 

Оценка по Показател Пк = 100 точки 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 3 - “Доставка на Флоуцитометър“ 

 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ 

Незадължителни, допълнителни технически, функционални и 

работни характеристики и предимства, подлежащи на оценка 

за качество 

Участник 

Диамед ООД 

1 
Флуоресцентна чувствителност:  за FITC<85 MESF, за PE<60 

MESF 
20 

2 
Възможност за мануална настройка на скоростта на потока в 

диапазон от минумум 10 µL/min до 100  µL/min 
10 

3 
Възможност апаратът да използва дейонизирана вода като работен 

разтвор 
20 

4 

Работен софтуер с възможност за автоматично извършване на 

качествен контрол на апарата с помощта на калибрационни 

микросфери 

10 

5 Възможност да бъде определяна клетъчна и бактериална виталност 20 

6 
Апаратът да е компактен и лесно преносим, пригоден за работа на 

място (в лабораторни условия и на полето), не по-тежък от 15 кг 
10 
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№ 

Незадължителни, допълнителни технически, функционални и 

работни характеристики и предимства, подлежащи на оценка 

за качество 

Участник 

Диамед ООД 

7 

Възможност за предоставяне на стартов пакет от консумативи  за 

работа с апарата. 

Стартовият пакет да включва следните разтвори: работен, 

почистващ и бактериостатичен, както и калибрационни 

микросфери за настройка на апарата. 

10 

 

Оценка по Показател Пк = 100 точки 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 4 - “Доставка на Микроскопска конфигурация за 

цитогенетични анализи„ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни технически и функционални и 

работни характеристики и предимства, подлежащи на оценка за 

качество 

Участник 

ЕЛТА 90М 

ООД  

4.  Осветление - LED състоящо се от комбинация от фасетна леща и 

светлинен източник за по-добра осветеност по цялото зрително 

поле и консумация на електричество не повече от 6 W 

30 

5.  Оптична система коригирана за безкрайност с парфокална 

дистанция минимум 55 мм 

30 

6.  Обектив от типа Plan Achromat с увеличения 4х и работна 

дистанция минимум 30 мм 

20 

7.  4. Налична система във флуоресцентния филтърен куб 

система за елеминиране на разсеяната светлина, позволяваща по-

добра осветеност, контраст на заснеманите образи. 

20 

 

Оценка по Показател Пк = 100 точки 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 5 - “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални 

колонии“ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и работни 

характеристики и предимства, 

Участник ЕЛТА 90М 

ООД  

Участник Ридаком 

ЕООД 
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подлежащи на оценка за качество 

1.  Включени адаптори за 55 мм. петри, 

Sanita-Kun/RIDA Count/Neofilm, 

PetriFilm, CompactDry. 

15 15 

2. Включена компютърна конфигурация с 

процесор Intel (2 Ghz) и операционна 

система Windows 8, монитор, клавиатура 

и мишка. 

10 10 

2.  Корпус от неръждаема стомана. 15 15 

3.  Минимален размер на детектираната 

колония – 0,05 мм. 

15 15 

4.  3 години гаранция след регистрация на 

апарата. 

20 20 

5.  Проследимост на резултата чрез файлове 

във формат Excel™, PDF, JPEG, BMP и 

принтирани доклади. 

10 10 

6.  Резултати в съответствие с ISO 7218, ISO 

4833-2, AOAC 977.27 и ISO 15189. 

15 15 

  

Оценка по Показател Пк 

 

 

100 

 

100 

 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 6 - “Доставка на Ламинарни боксове“ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и работни 

характеристики и предимства, 

подлежащи на оценка за качество 

Участник Софлаб 

ЕООД  

Участник 

ЕЛТА 90М 

ООД 

Участник 

Лабимекс АД 

1) Ламинарен бокс клас II    1) Ламинарен бокс клас II 

1.  Микропроцесорен контрол, 

автоматичен контрол на дебита на 

нагнетявания въздух; 

20 20 20 

2.  Ниво на шума   < 58 Db (A) 15 15 15 

3.  Цифров дисплей показващ постоянно 

следните параметри: изходящ поток ; 

скорост на ламинарния поток; 

15 15 15 

4.  Работна камера и плот изработени от 

неръждаема стомана със заоблени 

ръбове за лесно почистване 

15 15 15 

2) Мини ламинарен бокс клас I    2) Мини ламинарен бокс клас I 

1.  Работен плот изработен от 10 10 10 
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неръждаема стомана  

2.  Ниско ниво на шума <56 dB 5 5 5 

3.  Микропроцесорна контролна система 

позволяваща регулиране скоростта на 

въздушния поток и UV 

ирадиационното време 

20 20 20 

  

Оценка по Показател Пк 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 7 - “Доставка на Центрофуги“ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и работни 

характеристики и предимства, подлежащи 

на оценка за качество 

Уастник ЕЛТА 90М 

ООД 

Участник Лабимекс АД 

1) Настолна охладителна центрофуга 

1.  Моторизирано заключване на капака 10 10 

2.  10 профила за ускорение и спиране 10 10 

3.  Ниско ниво но шум < 60 dba 10 10 

4.  Задаване на скорост в rpm или RCF 10 10 

5.  Активна идентификация за дисбаланс 10 10 

2) Миницентрофуга 

1.  Зареждане на ротора с 12 микроепруветки 

и 4 PCR стрипа едновременно 

20 20 

2.  Ниско ниво на шума - не повече от 52 dBA  5 5 

3.  Компактен, нископрофилен дизайн 5 5 

4.  Кратко време за ускоряване и забавяне 20 20 

 Оценка по Показател Пк 

 

100 100 

 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 8 - “Доставка на Мултигазов инкубатор“ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и работни 

характеристики и предимства, подлежащи 

на оценка за качество 

Участник ЕЛТА 90М ООД 

1.  UV система, която третира вътрешния 30 



   
 

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“ 

 

въздушен поток, за да унищожи 

въздухопреносими контаминанти и такива 

от тавичката с вода 

2.  USB порт за трансфер на данните 30 

3.  Възможност за поставяне на два апарата 

един върху друг 

10 

4.  Пълноцветен LCD тактилен дисплей (тъч 

скрийн) за задаване и следене на работни 

параметри, аларми и статус на инкубатора 

30 

 Оценка по Показател Пк 

 

100 

 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 9 - “Доставка на Система за UV трансилюминатор с 

фотодокументация“ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и работни 

характеристики и предимства, подлежащи 

на оценка за качество 

Участник ЕЛТА 

90М ООД  

Участник Биомед фючар 

ЕООД 

1.  Градиент 16 бита (65 536 нива на сивото) 25 25 

2.  Динамичен обхват: 3.8  25 25 

3.  Време за експозиция: 0.124 сек до 1 

минута. 

25 25 

4.  Дигитално увеличение до 6 пъти 25 25 

 Оценка по Показател Пк 

 

100 100 

 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 10 - “Доставка на Автоклав” 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и работни 

характеристики и предимства, подлежащи 

на оценка за качество 

Участник ЕЛТА 90М ООД 

1.  Програмен таймер - една седмица с 

индикация на година, месец, ден, час 

минута 

25 

2.  Изходна клапа за контрол на налягането 25 
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3.  Вграден охлаждащ вентилатор 25 

4.  Материал на камерата: неръждаема 

стомана 

25 

 Оценка по Показател Пк 

 

100 

 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 11 - “Доставка на Система за ултрачиста вода“ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и работни 

характеристики и предимства, подлежащи 

на оценка за качество 

Участник Лабимекс АД 

1.  Скорост на пречистване на водата 

минимум 1-2 л / мин 

25 

1.  Резервоар с капацитет минимум 10 л 25 

2.  Вграден софтуер за контрол на качеството 

на водата – проходимост минимум 2 

единици 

25 

3.  Предоставяне от участника на услуга за 

безплатна профилактика и проверка на 

апаратурата, при нужда, за период  от две 

години след изтичане на гаранционния 

срок на оферираната апаратура 

0 

Оценка по Показател Пк 

 

75 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 12 -  “Доставка на Инкубатор шейкър“ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и работни 

характеристики и предимства, подлежащи 

на оценка за качество 

Участник Данс Фарма 

ЕООД  

Участник Лабимекс 

АД 

1.  Окомплектован с платформа за минимум 5 

колби от 500мл и 4 от 1000мл, 

перфорирана платформа, комплект с 

клипси за колби 100мл (10бр), 200/250мл 

(5бр), 500мл (5бр), 1000мл (4бр) 

40 40 

1.  Отклонение от зададената температура не 

повече от 0.5˚С 

30 30 
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2.  Предоставяне от участника на услуга за 

безплатна профилактика и проверка на 

апаратурата, при нужда, за период  от две 

години след изтичане на гаранционния 

срок на оферираната апаратура 

0 0 

3.  Оценка по Показател Пк 

 

70 70 

 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 13 -  “Доставка на Нискотемпературен Фризер с 

хоризонтално отваряне (-86 °C)“ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и работни 

характеристики и предимства, подлежащи 

на оценка за качество 

Участник Лабимекс АД 

1.  Охлаждаща система от каскаден тип с 

минимум два компресорa 

25 

2.  Възможност за свързване към външно 

охладителна система 

25 

3.  Окомплектован с дата логер за запис на 

температурата 

25 

4.  Предоставяне от участника на услуга за 

безплатна профилактика и проверка на 

апаратурата, при нужда, за период  от две 

години след изтичане на гаранционния 

срок на оферираната апаратура 

0 

Оценка по Показател Пк 

 

75 

 

 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 14 -  “Доставка на Нискотемпературен Фризер с 

хоризонтално отваряне (-45 °C)“ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и работни 

характеристики и предимства, подлежащи 

на оценка за качество 

Участник Лабимекс 

АД  

Участник ФОТ ООД 
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1.  Възможност за калибриране на 

температурния обхват 

0 0 

2.  Точност на температурното измерване 

поне 0.1 ˚С 

0 0 

3.  Консумация на електроенергия  не повече 

от 2.3kWh (24 h) 

25 25 

4.  Предоставяне от участника на услуга за 

безплатна профилактика и проверка на 

апаратурата, при нужда, за период  от две 

години след изтичане на гаранционния 

срок на оферираната апаратура 

0 0 

 Оценка по Показател Пк 

 

25 25 

 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 15 -  “Доставка на Настолен pH-метър с вградена 

магнитна бъркалка“ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и работни 

характеристики и предимства, подлежащи 

на оценка за качество 

Участник Ридаком 

ЕООД 

Участник Лабимекс 

АД 

 С включен дигитален интуитивен 

полимерен сензор с вграден чип за 

калибриране, тип свързване S7/BNC 

25 25 

2.  Да отговаря на изискванията за GLP 25 25 

3.  Да има вградена магнитна бъркалка 25 25 

4.  Предоставяне от участника на услуга за 

безплатна профилактика и проверка на 

апаратурата, при нужда, за период  от две 

години след изтичане на гаранционния 

срок на оферираната апаратура 

0 0 

 Оценка по Показател Пк 

 

75 75 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 16 -  “Доставка на Аналитична везна с точност 

0.0001 г.“ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и 

Участник Лабимекс АД 



   
 

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“ 

 

предимства, подлежащи на оценка за качество 

1.  Линейност – 0.2 мг 20 

1.  Време за стабилизация не повече от 2сек. 20 

2.  Функцията за дата и час на последното измерване, 

според изискванията на ISO / GLP документацията 

20 

3.  Приложение: динамично претегляне, плътност, 

статистика 

20 

4.  Предоставяне от участника на услуга за безплатна 

профилактика и проверка на апаратурата, при нужда, 

за период  от две години след изтичане на 

гаранционния срок на оферираната апаратура 

0 

Оценка по Показател Пк 

 

80 

 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 17 -  “Доставка на Вортекс“ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и 

предимства, подлежащи на оценка за качество 

Участник Лабимекс 

АД 

1.  Стартиране на процеса посредством сензор 35 

2.  1 бр. платформа за 19 микроепурветки от 1.5 мл 

тип Епендорф 

35 

3.  Предоставяне от участника на услуга за безплатна 

профилактика и проверка на апаратурата, при 

нужда, за период от две години след изтичане на 

гаранционния срок на оферираната апаратура 

0 

Оценка по Показател Пк 

 

70 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 18 -   “Доставка на Термостат инкубатор“ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

 

№ Незадължителни допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и 

предимства, подлежащи на оценка за качество 

Участник ФОТ ООД 

1.  Точност на температурата до 0.1 °C 20 

2.  Калибриране на температурата при три 

свободно избираеми точки 

20 

3.  Нагласяне на температурата по Целзий и 20 



   
 

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“ 

 

Фаренхайт 

4.  Настройка за език – поне 3 европейски, вкл. 

английски, немски и френски 

20 

5.  Предоставяне от участника на услуга за 

безплатна профилактика и проверка на 

апаратурата, при нужда, за период от две години 

след изтичане на гаранционния срок на 

оферираната апаратура 

0 

Оценка по Показател Пк 

 

80 

 

Оценяване на офертите по Обособена позиция 19 -   “Доставка на Водна баня“ 

 

1. Технически характериситики подлежащи на оценка за качество: 

 

№ Незадължителни допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и 

предимства, подлежащи на оценка за качество 

Участник Лабимекс 

АД 

1.  Включен метален капак с дръжка 25 

1.  Перфорирана платформа от неръждаема 

стомана, покриваща реотаните 

25 

2.  Включени поставки от неръждаема стомана: 

един брой за епруветки с диаметър 13 mm, един 

брой за епруветки с диаметър 18 mm и един 

брой за епруветки с диаметър 31 mm 

25 

3.  Предоставяне от участника на услуга за 

безплатна профилактика и проверка на 

апаратурата, при нужда, за период от две години 

след изтичане на гаранционния срок на 

оферираната апаратура 

0 

Оценка по Показател Пк 

 

75 

 

След извършване на техническата оценка на предложенията на участниците, комисията взе решение 

да насрочи публично заседание за отваряне на ценовите предложения на класираните по техническа 

оценка участници на 16.08.2019 г., за което беше публикувано съобщение в профила на купувача на 

интернет сайта на възложителя и бяха изпратени съобщения до участниците в процедурата. Оценката 

на фертите на допуснатите участници е подробно описана в Протокол № 2 от работата на комисията. 

 

  На 16.08.2019 г. в 12:00 часа, комисията в пълен състав проведе открито заседание по отваряне на 

ценовите предложения на допуснатите участници. 

На заседанието на комсията присъстваха представители на АА Медикъл България ООД, ЕЛТА 90М 

ООД и Лабимекс АД. 

Предстедателят на комисията обяви допуснатите участници и класирането им по технически 

показатели. След извършване на тези действия, на основание, чл. 57, а. 3 изречение трето от ППЗОП, 
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комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

допуснатите участници и оповести ценовите им предложения, както следва: 

 

1. Обособена позиция 1: “Доставка на Апаратура за полимеразна верижна реакция“: 

 

Участник АА Медикъл България ООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 

281 930.00 /двеста осемдесет и една хиляди деветстотин и тридесет лева/ без ДДС. 

 

 

2. Обособена позиция 2: “Доставка на Автоматизирана система за идентификация на  

микроорганизми и патогенни гъбички и определяне на антибактериална чувствителност ”: 

 

Участник Диамед ООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 143 000.00 /сто 

четиридесет и три хиляди лева/ без ДДС. 

 

 

3. Обособена позиция 3: “Доставка на Флоуцитометър“: 

 

Участник Диамед ООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 114 000.00 /сто и 

четиринадест хиляди лева/ без ДДС. 

 

 

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

анализи„: 

 

Участник ЕЛТА 90М ООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 58 200.00 /петдесет 

и осем хиляди и двеста лева/ без ДДС. 

 

 

5. Обособена позиция 5: “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални колонии“: 

 

Участник ЕЛТА 90М ООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 24 000.00 /двадест 

и четири хиляди лева/ без ДДС; 

 

 

Участник Ридаком ЕООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 22 000.00 /двадесет 

и две хиляди лева/ без ДДС. 

 

 

6. Обособена позиция 6: “Доставка на Ламинарни боксове“: 

 

Участник ЕЛТА 90М ООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 15 490.00 

/петнадесет хиляди четиристотин и деветдесет лева/ без ДДС; 

 

 

Участник Софлаб ЕООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 15 431.00 /петнадесет 

хиляди четиристотин тридесет и един лева/ без ДДС; 

 

 



   
 

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“ 

 

Участник Лабимекс АД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 17 000.00 

/седемнадесет хиляди лева/ без ДДС. 

 

 

 

7. Обособена позиция 7: “Доставка на Центрофуги“: 

 

Участник ЕЛТА 90М ООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 6 890.00 /шест 

хиляди осемстотин и деветдесет лева/ без ДДС; 

 

 

Участник Лабимекс АД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 7 155.00 /седем хиляди 

сто петдесет и пет лева/ без ДДС. 

 

 

8. Обособена позиция 8: “Доставка на Мултигазов инкубатор“: 

 

Участник ЕЛТА 90М ООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 19 980.00 

/деветнадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева/ без ДДС. 

 

 

9. Обособена позиция 9: “Доставка на Система за UV трансилюминатор с 

фотодокументация“: 

 

Участник ЕЛТА 90М ООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 12 000.00 

/двандадесет хиляди лева/ без ДДС; 

 

 

 

Участник Биомед фючар ЕООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 11 580.00 

/единадесет хиляди петстотин и осемдесет лева/ без ДДС. 

 

 

 

10. Обособена позиция 10: “Доставка на Автоклав: 

 

Участник ЕЛТА 90М ООД обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 15 900.00 /петнадесет 

хиляди и деветстотин лева/ без ДДС. 

 

 

 

11. Обособена позиция 11: “Доставка на Система за ултрачиста вода“: 

 

Участник Лабимекс АД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 2 304.00 /две хиляди 

триста и четири лева/ без ДДС. 

 

 

12. Обособена позиция 12: “Доставка на Инкубатор шейкър“: 
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Участник Лабимекс АД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 4 645.00 /четири 

хиляди шестстотин четиридесет и пет лева/ без ДДС; 

 

 

 

Участник Данс Фарма ЕООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 5 844.21 /сто и 

четиринадест хиляди лева/ без ДДС. 

 

 

 

13. Обособена позиция 13: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално 

отваряне (-86 °C)“: 

 

Участник Лабимекс АД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 14 799.00 / 

четиринадест хиляди седемстотин деветдесет и девет лева/ без ДДС. 

 

 

 

14. Обособена позиция 14: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално 

отваряне (-45 °C)“: 

 

Участник Лабимекс АД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 2 700.00 /две хиляди и 

седемстотин лева/ без ДДС; 

 

 

Участник ФОТ ООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 2 550.00 /две хиляди 

петстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

 

 

 

15. Обособена позиция 15: “Доставка на Настолен pH-метър с вградена магнитна 

бъркалка“: 

 

Участник Лабимекс АД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 1 325.00 /хиляда 

триста двадесет и пет лева/ без ДДС; 

 

 

Участник Ридаком ЕООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 1 480.00 /хиляда 

четиристотин и осемдесет лева/ без ДДС. 

 

 

 

16. Обособена позиция 16: “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“: 

 

Участник Лабимекс АД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 3 790.00 /три хиляди 

седемстотин и деветдесет лева/ без ДДС. 
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17. Обособена позиция 17: “Доставка на Вортекс“: 

 

Участник Лабимекс АД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 915.00 /деветстотин и 

петнадесет лева/ без ДДС. 

 

 

18. Обособена позиция 18: “Доставка на Термостат инкубатор“: 

 

Участник ФОТ ООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 2 400.00 /две хиляди и 

четиристотин лева/ без ДДС. 

 

 

19. Обособена позиция 19: “Доставка на Водна баня“: 

 

 

Участник Лабимекс АД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 882.00 /осемстотин 

осемдесет и два лева/ без ДДС. 

 

С отварянето и оповестяването на ценовите предложения приключи публичната част от 

работата на комисията. Комисията продължи своята работа при закрити врати на заседания 

проведени на 20.08.2019 г., 21.08.2019 г. и 22.08.2019 г., на които комисията установи, че 

участниците са представили ценови предложения по образец. Комисията установи, че не са налице 

ценови предложения с 20 на сто по благоприятни от средните стойности на предлаганите ценови 

предложения от участниците за всяка една от обособените позиции, поради което пристъпи към 

оценка на ценовите предложения на участниците по финансовите параметри, съгласно методиката за 

оценка на предложенията от документацията за участие и изчисляване на комплексната оценка на 

участниците. 

Финансовата оценка на всяка една оферта се извърши при стриктното спазване на методиката 

за оценка на предложенията по всяка една обособена позиция. 

 

1. Обособена позиция 1: “Доставка на Апаратура за полимеразна верижна реакция“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник АА Медикъл България ООД 

  

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

              281 930 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

               281 930  
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„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

Пц 40 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

2. Обособена позиция 2: “Доставка на Автоматизирана система за идентификация на  

микроорганизми и патогенни гъбички и определяне на антибактериална чувствителност ”: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Диамед ООД 

  

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

              143 000 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

               143 000 

 

Пц 40 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

3. Обособена позиция 3: “Доставка на Флоуцитометър“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Диамед ООД 

  

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

              114 000 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

               114 000  
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следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

Пц 40 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

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

анализи„: 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник ЕЛТА 90М ООД 

  

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

              58 200 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

             58 200  

 

Пц 40 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

5. Обособена позиция 5: “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални колонии“: 
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Показатели за оценка на 

предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник ЕЛТА 90М ООД Участник Ридаком 

ЕООД 

   

Оценката по Показателя 

„Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли 

съотношението между най-

ниската цена, предложена от 

участник, и цената, 

предложена от участника, 

чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, 

предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от 

участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест 

на Показателя Пц.  

 

              22 000 

Пц = --------------- х40 = 

0.92х40=36.67 

             24 000 

 

              22 000 

Пц = --------------- х40 = 

1х40=40 

             22 000 

 

Пц 36.67 40 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

6. Обособена позиция 6: “Доставка на Ламинарни боксове“: 

 

Показатели за 

оценка на 

предложенията по 

показател 

предлагана цена 

Участник ЕЛТА 90М ООД Участник Софлаб 

ЕООД 

Участник Лабимекс АД 

    

Оценката по 

Показателя 

„Предложена цена” 

              15 431 

Пц = ------------ х40 = 

0.996х40=39.85 

              15 431 

Пц = ------------ х40 = 

1х40=40 

           15 431 

Пц = --------- х40 = 

0.91х40=36.31 
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(Пц) се определя, 

като се изчисли 

съотношението 

между най-ниската 

цена, предложена от 

участник, и цената, 

предложена от 

участника, чиято 

оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, 

където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската 

цена, предложена от 

участник;  

Цуч е цената, 

предложена от 

участника, чиято 

оферта се оценява;  

„40” е относителната 

тежест на Показателя 

Пц.  

 

             15 490 

 

             15 431 

 

           17 000 

 

Пц 36.67 40 36.31 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

7. Обособена позиция 7: “Доставка на Центрофуги“: 

 

Показатели за оценка на 

предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник ЕЛТА 90М 

ООД 

Участник Лабимекс АД 

   

Оценката по Показателя 

„Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли 

съотношението между най-

ниската цена, предложена от 

              6890 

Пц = --------------- х40 = 

1х40=40 

             6890 

 

              6890 

Пц = --------------- х40 = 

0.96х40=38.52 

             7155 
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участник, и цената, 

предложена от участника, 

чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, 

предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от 

участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест 

на Показателя Пц.  

 

Пц 40 38.52 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

8. Обособена позиция 8: “Доставка на Мултигазов инкубатор“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник ЕЛТА 90М ООД 

  

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

              19 980 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

             19 980  

 

Пц 40 

 



   
 

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“ 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

9. Обособена позиция 9: “Доставка на Система за UV трансилюминатор с 

фотодокументация“: 

Показатели за оценка на 

предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник ЕЛТА 90М ООД Участник Биомед фючар 

ЕООД 

   

Оценката по Показателя 

„Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли 

съотношението между най-

ниската цена, предложена от 

участник, и цената, 

предложена от участника, 

чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, 

предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от 

участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест 

на Показателя Пц.  

 

              11 580 

Пц = --------------- х40 = 

0.97х40=38.60 

             12 000 

 

              11 580 

Пц = --------------- х40 = 

1х40=40 

             11 580 

 

Пц 38.60 40 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

10. Обособена позиция 10: “Доставка на Автоклав: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник ЕЛТА 90М ООД 

  



   
 

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“ 

 

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

              15 900 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

              15 900  

 

Пц 40 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

11. Обособена позиция 11: “Доставка на Система за ултрачиста вода“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Лабимекс АД 

  

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

              2304 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

              2304  

 

Пц 40 
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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“ 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

12. Обособена позиция 12: “Доставка на Инкубатор шейкър“: 

 

Показатели за оценка на 

предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Лабимекс АД Участник ДАНС ФАРМА 

ЕООД 

   

Оценката по Показателя 

„Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли 

съотношението между най-

ниската цена, предложена от 

участник, и цената, 

предложена от участника, 

чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, 

предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от 

участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест 

на Показателя Пц.  

 

              4645.00 

Пц = --------------- х40 = 

1х40=40 

             4645.00 

 

              4645.00 

Пц = --------------- х40 = 

0.79х40=31.79 

             5844.21 

 

Пц 40 31.79 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

13. Обособена позиция 13: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално 

отваряне (-86 °C)“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Лабимекс АД 
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за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура 
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Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

              14 799 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

              14 799  

 

Пц 40 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

14. Обособена позиция 14: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално 

отваряне (-45 °C)“: 

 

Показатели за оценка на 

предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Лабимекс АД Участник ФОТ ООД 

   

Оценката по Показателя 

„Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли 

съотношението между най-

ниската цена, предложена от 

участник, и цената, 

предложена от участника, 

чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, 

предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от 

участника, чиято оферта се 

              2550 

Пц = --------------- х40 = 

1х40=40 

             2550 

 

              2550 

Пц = --------------- х40 = 

0.94х40=37.78 

             2700 
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за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
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оценява;  

„40” е относителната тежест 

на Показателя Пц.  

 

Пц 40 37.78 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

15. Обособена позиция 15: “Доставка на Настолен pH-метър с вградена магнитна 

бъркалка“: 

Показатели за оценка на 

предложенията по 

показател предлагана цена 

Участник Лабимекс АД Участник Ридаком ЕООД 

   

Оценката по Показателя 

„Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли 

съотношението между най-

ниската цена, предложена от 

участник, и цената, 

предложена от участника, 

чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, 

където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, 

предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от 

участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест 

на Показателя Пц.  

 

              1325 

Пц = --------------- х40 = 

1х40=40 

             1325 

 

              1325 

Пц = --------------- х40 = 

0.90х40=35.81 

             1480 

 

Пц 40 35.81 
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Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

16. Обособена позиция 16: “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Лабимекс АД 

  

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

              3790 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

              3790 

 

Пц 40 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

17. Обособена позиция 17: “Доставка на Вортекс“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Лабимекс АД 

  

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

              915.00 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

              915.00 
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за кръгова икономика”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
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Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

Пц 40 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

18. Обособена позиция 18: “Доставка на Термостат инкубатор“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник ФОТ ООД 

  

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

              2400.00 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

              2400.00 

 

Пц 40 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до комплексна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

19. Обособена позиция 19: “Доставка на Водна баня“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Лабимекс АД 
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Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

              882.00 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

              882.00 

 

Пц 40 

  

 

Съгласно обявенатаметодика за оценка на предложенията, комплексната оценка е сбор от оценката 

по тхническите показатели и финансовата оценка умносжена по съответния коефициент за тежест. 

На база извършените техническа и финансова оценка на предложенията на допуснатите до този етап 

участници, комисията извърши комплаксна оценка на офертите на участниците, както следва: 

 

1. Обособена позиция 1: “Доставка на Апаратура за полимеразна верижна реакция“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник АА Медикъл България ООД 

  

Показател „Пк“ – „Качество - допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 60%, т.е. максималният 

брой точки в комплексната оценка е равен на 60 т. 

 

Пк = 100*0,60 = 60 

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

              Пц = 40 
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Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

КО = Пц + Пк 100 

 

2. Обособена позиция 2: “Доставка на Автоматизирана система за идентификация на  

микроорганизми и патогенни гъбички и определяне на антибактериална чувствителност ”: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Диамед ООД 

  

Показател „Пк“ – „Качество - допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 60%, т.е. максималният 

брой точки в комплексната оценка е равен на 60 т. 

 

Пк = 100*0,60 = 60 

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

              Пц = 40 

                

КО = Пц + Пк 100 

 

 

3. Обособена позиция 3: “Доставка на Флоуцитометър“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Диамед ООД 
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Показател „Пк“ – „Качество - допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 60%, т.е. максималният 

брой точки в комплексната оценка е равен на 60 т. 

 

Пк = 100*0,60 = 60 

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

              Пц = 40 

                

КО = Пц + Пк 100 

 

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

анализи„: 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник ЕЛТА 90М ООД 

  

Показател „Пк“ – „Качество - допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 60%, т.е. максималният 

брой точки в комплексната оценка е равен на 60 т. 

 

Пк = 100*0,60 = 60 

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

              Пц = 40 
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               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

КО = Пц + Пк 100 

 

5. Обособена позиция 5: “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални колонии“: 

 

Показатели за оценка на 

предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник ЕЛТА 90М ООД Участник Ридаком 

ЕООД 

   

Показател „Пк“ – „Качество - 

допълнителни технически и 

функционални и работни 

характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в 

комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 

60%, т.е. максималният брой 

точки в комплексната оценка е 

равен на 60 т. 

 

Пк = 100*0,60 = 60 Пк = 100*0,60 = 60 

Показател „Пк“ – „Качество - 

допълнителни технически и 

функционални и работни 

характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в 

комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 

60%, т.е. максималният брой 

точки в комплексната оценка е 

равен на 60 т. 

 

 

Пц = 36.67 

 

 

Пц = 40 

 

 

КО = Пц + Пк 96.67 100 

 

 

6. Обособена позиция 6: “Доставка на Ламинарни боксове“: 
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Показатели за оценка на 

предложенията по 

показател предлагана 

цена 

Участник ЕЛТА 90М 

ООД 

Участник Софлаб 

ЕООД 

Участник Лабимекс АД 

    

Показател „Пк“ – 

„Качество - допълнителни 

технически и 

функционални и работни 

характеристики и 

предимства“. 

Тежестта на показателя в 

комплексната оценка (КО, 

вж. методиката за оценка 

по-долу): 60%, т.е. 

максималният брой точки 

в комплексната оценка е 

равен на 60 т. 

 

Пк = 100*0,60 = 60 Пк = 100*0,60 = 60 Пк = 100*0,60 = 60 

Оценката по Показателя 

„Предложена цена” (Пц) 

се определя, като се 

изчисли съотношението 

между най-ниската цена, 

предложена от участник, и 

цената, предложена от 

участника, чиято оферта 

се оценява, по следната 

формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, 

където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, 

предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена 

от участника, чиято 

оферта се оценява;  

„40” е относителната 

тежест на Показателя Пц.  

 

               

Пц = 39.85 

              

 

 

Пц = 40 

 

            

Пц = 36.31 
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КО = Пц + Пк 99.85 100 96.31 

 

 

7. Обособена позиция 7: “Доставка на Центрофуги“: 

 

Показатели за оценка на 

предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник ЕЛТА 90М 

ООД 

Участник Лабимекс АД 

   

Показател „Пк“ – „Качество - 

допълнителни технически и 

функционални и работни 

характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в 

комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 

60%, т.е. максималният брой 

точки в комплексната оценка е 

равен на 60 т. 

 

Пк = 100*0,60 = 60 Пк = 100*0,60 = 60 

Оценката по Показателя 

„Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли 

съотношението между най-

ниската цена, предложена от 

участник, и цената, предложена 

от участника, чиято оферта се 

оценява, по следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, 

предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от 

участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на 

Показателя Пц.  

 

 

Пц = 40 

 

 

Пц = 38.52 

 

КО = Пц + Пк 100 98.52 
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8. Обособена позиция 8: “Доставка на Мултигазов инкубатор“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник ЕЛТА 90М ООД 

  

Показател „Пк“ – „Качество - допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 60%, т.е. максималният 

брой точки в комплексната оценка е равен на 60 т. 

 

Пк = 100*0,60 = 60 

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

          

Пц = 40 

             

 

КО = Пц + Пк 100 

 

 

9. Обособена позиция 9: “Доставка на Система за UV трансилюминатор с 

фотодокументация“: 

Показатели за оценка на 

предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник ЕЛТА 90М ООД Участник Биомед фючар 

ЕООД 

   

Показател „Пк“ – „Качество - 

допълнителни технически и 

функционални и работни 

характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в 

Пк = 100*0,60 = 60 Пк = 100*0,60 = 60 
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комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 

60%, т.е. максималният брой 

точки в комплексната оценка е 

равен на 60 т. 

 

Оценката по Показателя 

„Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли 

съотношението между най-

ниската цена, предложена от 

участник, и цената, предложена 

от участника, чиято оферта се 

оценява, по следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, 

предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от 

участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на 

Показателя Пц.  

 

               

Пц = 38.60 

 

               

Пц =40 

              

 

КО = Пц + Пк 98.60 100 

 

10. Обособена позиция 10: “Доставка на Автоклав: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник ЕЛТА 90М ООД 

  

Показател „Пк“ – „Качество - допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 60%, т.е. максималният 

брой точки в комплексната оценка е равен на 60 т. 

 

Пк = 100*0,60 = 60 

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

 

Пц = 40 

 



   
 

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“ 

 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

 

КО = Пц + Пк 100 

 

 

11. Обособена позиция 11: “Доставка на Система за ултрачиста вода“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Лабимекс АД 

  

Показател „Пк“ – „Качество - допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 60%, т.е. максималният 

брой точки в комплексната оценка е равен на 60 т. 

 

Пк = 75*0,60 = 45 

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

 

Пц = 40 

 

 

КО = Пц + Пк 85 
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12. Обособена позиция 12: “Доставка на Инкубатор шейкър“: 

 

Показатели за оценка на 

предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Лабимекс АД Участник ДАНС ФАРМА 

ЕООД 

   

Показател „Пк“ – „Качество - 

допълнителни технически и 

функционални и работни 

характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в 

комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 

60%, т.е. максималният брой 

точки в комплексната оценка е 

равен на 60 т. 

 

Пк = 70*0,60 = 42 Пк = 70*0,60 = 42 

Оценката по Показателя 

„Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли 

съотношението между най-

ниската цена, предложена от 

участник, и цената, предложена 

от участника, чиято оферта се 

оценява, по следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, 

предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от 

участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на 

Показателя Пц.  

 

               

Пц = 40 

              

 

               

Пц = 31.79 

    

 

КО = Пц + Пк 82 73.79 
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13. Обособена позиция 13: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално 

отваряне (-86 °C)“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Лабимекс АД 

  

Показател „Пк“ – „Качество - допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 60%, т.е. максималният 

брой точки в комплексната оценка е равен на 60 т. 

 

Пк = 75*0,60 = 45 

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

               

Пц =40 

 

КО = Пц + Пк 85 

 

 

14. Обособена позиция 14: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално 

отваряне (-45 °C)“: 

 

Показатели за оценка на 

предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Лабимекс АД Участник ФОТ ООД 

   

Показател „Пк“ – „Качество - 

допълнителни технически и 

функционални и работни 

характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в 

Пк = 25*0,60 = 15 Пк = 25*0,60 = 15 
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комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 

60%, т.е. максималният брой 

точки в комплексната оценка е 

равен на 60 т. 

 

Оценката по Показателя 

„Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли 

съотношението между най-

ниската цена, предложена от 

участник, и цената, предложена 

от участника, чиято оферта се 

оценява, по следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, 

предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от 

участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на 

Показателя Пц.  

 

               

Пц = 37.78 

             

 

               

Пц = 40 

             

 

КО = Пц + Пк 52.78 55 

 

 

15. Обособена позиция 15: “Доставка на Настолен pH-метър с вградена магнитна 

бъркалка“: 

Показатели за оценка на 

предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Лабимекс АД Участник Ридаком ЕООД 

   

Показател „Пк“ – „Качество - 

допълнителни технически и 

функционални и работни 

характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в 

комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 

Пк = 75*0,60 = 45 Пк = 75*0,60 = 45 
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60%, т.е. максималният брой 

точки в комплексната оценка е 

равен на 60 т. 

 

Оценката по Показателя 

„Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли 

съотношението между най-

ниската цена, предложена от 

участник, и цената, предложена 

от участника, чиято оферта се 

оценява, по следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, 

предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от 

участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на 

Показателя Пц.  

 

               

Пц = 40 

             

 

               

Пц = 35.81 

             

 

КО = Пц + Пк 85 80.81 

 

 

16. Обособена позиция 16: “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Лабимекс АД 

  

Показател „Пк“ – „Качество - допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 60%, т.е. максималният 

брой точки в комплексната оценка е равен на 60 т. 

 

Пк = 80*0,60 = 48 

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

               

Пц = 40 
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предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

 

КО = Пц + Пк 88 

 

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до комплаксна оценка на 

офертите и класиране на участниците. 

 

17. Обособена позиция 17: “Доставка на Вортекс“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Лабимекс АД 

  

Показател „Пк“ – „Качество - допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 60%, т.е. максималният 

брой точки в комплексната оценка е равен на 60 т. 

 

Пк = 70*0,60 = 42 

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

               

Пц = 40 
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КО = Пц + Пк 82 

 

 

18. Обособена позиция 18: “Доставка на Термостат инкубатор“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник ФОТ ООД 

  

Показател „Пк“ – „Качество - допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 60%, т.е. максималният 

брой точки в комплексната оценка е равен на 60 т. 

 

Пк = 80*0,60 = 48 

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

               

Пц = 40 

             

 

КО = Пц + Пк 88 

 

19. Обособена позиция 19: “Доставка на Водна баня“: 

 

Показатели за оценка на предложенията по показател 

предлагана цена 

Участник Лабимекс АД 

  

Показател „Пк“ – „Качество - допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и предимства“. 

Тежестта на показателя в комплексната оценка (КО, вж. 

методиката за оценка по-долу): 60%, т.е. максималният 

Пк = 75*0,60 = 45 
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брой точки в комплексната оценка е равен на 60 т. 

 

Оценката по Показателя „Предложена цена” (Пц) се 

определя, като се изчисли съотношението между най-

ниската цена, предложена от участник, и цената, 

предложена от участника, чиято оферта се оценява, по 

следната формула:  

              Цмин  

Пц = --------------- х40, където:  

               Цуч  

Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се 

оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

               

Пц = 40 

             

 

КО = Пц + Пк 85 

 Въз основа на получените комплексни оценки на офертите, комисията извърши класиране на 

участниците по обособени позиции, както следва: 

 

1. Обособена позиция 1: “Доставка на Апаратура за полимеразна верижна реакция“: 

 

Първо място – АА Медикъл България ООД – с комплексна оценка 100 точки 

 

2. Обособена позиция 2: “Доставка на Автоматизирана система за идентификация на 

микроорганизми и патогенни гъбички и определяне на антибактериална 

чувствителност ”: 

 

Първо място – Диамед ООД – с комплексна оценка 100 точки 

 

3. Обособена позиция 3: “Доставка на Флоуцитометър“: 

 

Първо място – Диамед ООД – с комплексна оценка 100 точки 

 

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

анализи„: 

 

Първо място – ЕЛТА 90М ООД – с комплексна оценка 100 точки 

 

5. Обособена позиция 5: “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални колонии“: 

 

Първо място – Ридаком ЕООД – с комплексна оценка 100 точки 

Второ място – ЕЛТА 90М ООД –  с комплексна оценка 96.67 точки 

 

6. Обособена позиция 6: “Доставка на Ламинарни боксове“: 
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Първо място – Софлаб ЕООД – с комплексна оценка 100 точки 

Второ място – ЕЛТА 90М ООД – с комплексна оценка 99.85 точки 

Трето място – Лабимекс АД – с комплексна оценка 96.31 точки 

 

 

7. Обособена позиция 7: “Доставка на Центрофуги“: 

 

Първо място – ЕЛТА 90М ООД – с комплексна оценка 100 точки 

Второ място – Лабимекс АД – с комплексна оценка 98.52 точки 

 

8. Обособена позиция 8: “Доставка на Мултигазов инкубатор“: 

 

Първо място – ЕЛТА 90М ООД – с комплексна оценка 100 точки 

 

9. Обособена позиция 9: “Доставка на Система за UV трансилюминатор с 

фотодокументация“: 

 

Първо място – Биомед фючар ЕООД – с комплексна оценка 100 точки 

Второ място – ЕЛТА 90М ООД – с комплексна оценка 98.60 точки 

 

 

10. Обособена позиция 10: “Доставка на Автоклав: 

 

Първо място – ЕЛТА 90М ООД – с комплексна оценка 100 точки 

 

11. Обособена позиция 11: “Доставка на Система за ултрачиста вода“: 

 

Първо място – Лабимекс АД – с комплексна оценка 85 точки 

 

12. Обособена позиция 12: “Доставка на Инкубатор шейкър“: 

 

Първо място – Лабимекс АД –  с комплексна оценка 82 точки 

Второ място – Данс Фарма ЕООД – с комплексна оценка 73.79 точки 

 

13. Обособена позиция 13: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално 

отваряне (-86 °C)“: 

 

Първо място – Лабимекс АД – с комплексна оценка 85 точки 

 

14. Обособена позиция 14: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално 

отваряне (-45 °C)“: 

 

Първо място – ФОТ ООД – с комплексна оценка 55 точки 

Второ място – Лабимекс АД – с комплексна оценка 52.78 точки 

 

 

 

15. Обособена позиция 15: “Доставка на Настолен pH-метър с вградена магнитна 

бъркалка“: 
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Първо място – Лабимекс АД – с комплексна оценка 85 точки 

Второ място – Ридаком ЕООД – с комплексна оценка 80.81 точки 

 

 

16. Обособена позиция 16: “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“: 

 

Първо място – Лабимекс АД – с комплексна оценка 88 точки 

 

 

17. Обособена позиция 17: “Доставка на Вортекс“: 

 

Първо място – Лабимекс АД – с комплексна оценка 82 точки 

 

 

18. Обособена позиция 18: “Доставка на Термостат инкубатор“: 

 

Първо място – ФОТ ООД – с комплексна оценка 88 точки 

 

 

19. Обособена позиция 19: “Доставка на Водна баня“: 

 

 

Първо място – Лабимекс АД – с комплексна оценка 85 точки 

 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с участниците класирани на първо 

място, както следва: 

 

 

1. Обособена позиция 1: “Доставка на Апаратура за полимеразна верижна реакция“: 

 

АА Медикъл България ООД 

 

2. Обособена позиция 2: “Доставка на Автоматизирана система за идентификация на 

микроорганизми и патогенни гъбички и определяне на антибактериална 

чувствителност ”: 

 

Диамед ООД 

 

3. Обособена позиция 3: “Доставка на Флоуцитометър“: 

 

Диамед ООД 

 

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

анализи„: 

 

ЕЛТА 90М ООД 
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5. Обособена позиция 5: “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални колонии“: 

 

Ридаком ЕООД  

 

6. Обособена позиция 6: “Доставка на Ламинарни боксове“: 

 

Софлаб ЕООД 

 

 

7. Обособена позиция 7: “Доставка на Центрофуги“: 

 

ЕЛТА 90М ООД 

 

8. Обособена позиция 8: “Доставка на Мултигазов инкубатор“: 

 

ЕЛТА 90М ООД 

 

9. Обособена позиция 9: “Доставка на Система за UV трансилюминатор с 

фотодокументация“: 

 

Биомед фючар ЕООД 

 

 

10. Обособена позиция 10: “Доставка на Автоклав: 

 

ЕЛТА 90М ООД 

 

11. Обособена позиция 11: “Доставка на Система за ултрачиста вода“: 

 

Лабимекс АД 

 

12. Обособена позиция 12: “Доставка на Инкубатор шейкър“: 

 

Лабимекс АД 

 

13. Обособена позиция 13: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално 

отваряне (-86 °C)“: 

 

Лабимекс АД 

 

14. Обособена позиция 14: “Доставка на Нискотемпературен Фризер с хоризонтално 

отваряне (-45 °C)“: 

 

ФОТ ООД 

 

 

 

15. Обособена позиция 15: “Доставка на Настолен pH-метър с вградена магнитна 

бъркалка“: 
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E8rcnErlcKr4 eOHA 3A

PEr"{oHAnHo pi38i,lIzE
t*&sr{A t{ *spASQSA}*l'{E ss
l'1t"lT*r\Sf u''*TXt'j PAtT$N

Jla6rarraexc A.{

16.

Jla6rauexc A[

17.

Jla6r.Irr,rexc A[

18.

ooT ooA

79. O6oco6eHa nosut4un 19: "Iocmaexa Ha BodHa 6aHn":

Ila6urraexc A!

Oueurara na o$eprure Ha rorycHarr.{re yqacrHullr e roApo6so onucaua e flporoxo:r Ns 3 or pa6orata:Ha

KoMl{cplrra or 11.09.2019 r.

Ilpu.no NeuIzx : llpuroxolll4 or p a6 ot at a H a KoMl4cll-sra'

Ilpoexm BGo5M2op0o1-1.002-ool9 ,,gucmu mexHonoeuu ea ycmoituuso oKonHo cpeda - 6odu, omnodu-tu, eHepeun

sA Kpbzlgo t)KoHoMUKd", QttHOHcupoH Om OnepAmUeUo npoeplMo ,,HOyxO u O6poSOeAHue 30 uHmenuzeHmeH

pocmilK 2074-2020", *Qunoucupauo om Eaponeilcxun Qond so pezuoHonHo po36umue, npoqedypo

BG05M2OPOO7-7.0o2,,l43epo\xdOHe u p\36umue Ho u,eHmpoee 30 KoMnemeHmHocm
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1. Ilpe4ceaareJl - AoII. A-p IlrcAr'tu.na Ka6aueauosa

2.rt.ac. A-p Max 3axaPraena

3. acucr. a-p Aurlana Cuueonona

4. CueNanxa.{acxalora

5. f epraua f eprona-AHreJloBa
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