
   
 

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“ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 От дейността на комисията назначената със Заповед № I-55/07.05.2019 г. на Директора на 

Институт по микробиология „Стефан Ангелов” при Българска академия на науките. Комисия за 

отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в открита 

процедура с предмет: 

„Доставка, инсталиране, профилактика на научноизследователска апаратура и обучение на 

специалисти за нуждите на център по компетентност – Институт по микробиология-БАН“, с 

деветнадесет позиции:  

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

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

микроорганизми и патогенни гъбички и определяне на антибактериална чувствителност 

”; 

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

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

анализи„; 

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

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

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

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

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

фотодокументация“; 

10. Обособена позиция 10: “Доставка на Автоклав; 

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

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

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

отваряне (-86 °C)“; 

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

отваряне (-45 °C)“; 

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

бъркалка“; 

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

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

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

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

 

открита с Решение № РО-01/28.03.2019 г., публикувано в РОП под № 904301 и Обявление изх. № 257 

от 28.03.2019 г., публикувано в РОП под № 9044322  и в Официален вестник на Европейския съюз  

под № 2019/S 064-148709 с УИН в РОП 01482-2019-0001 

 

Днес 16.08.2019 г. в 12:00 часа, комисия в състав: 

 

Председател - доц. д-р Людмила Кабаиванова – ИМикБ-БАН; 

и членове 

1. гл.ас. д-р Мая Захариева – ИМикБ-БАН; 

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

3. Снежанка Даскалова – счетоводител ИМикБ-БАН; 

4. Гергана Гергова-Ангелова - юрист 
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rlpoBeAe uy6mluno 3aceAaHl4e 3a orBaprHe Ha qeHoBIar:e o(feprz Ha AolycHarr4Te rracrHrrrlu B crpaAara rra
I'IMHKB-BAH, rp.CoQu.f,, yr."AKag. feoprr EoHseB", 6n. 26, 3aceAarenu a saila. fiarara u qacrr Ha
rry6mluuoro 3aceAaHI'Ie 6sxa o6sseuu ro peAa Ha qJr. 57, an.3 or IIII3OII .rpes uy6nuxynane ua
ran$opuaqus' Ha flpoouna Ha KyryBaqa Ha r.rHrepHer crpaHr4rlara uakIMwxE-EAH sa 13.0g.201g r.,
yBeAoMsBaHe Ha rracrHl'IUI'ITe no eneKTpoHHa rroula, Karo Aararauqacrr 6rxa uocoqe]r{vr u n flporoxol J\b2 ot pa6orara Ha KoMucr{rra, ny6mlryBaH Ha uHTepHer crpaHr.rrlara na BrsroxLrreJm n flpo(pun ua
KyrryBarra ua 13.08.2019 r.

Ha ny6lz'nroro 3aceAaH,e Ha KoMrIcI{J{Ta rlpr4cbcrBaxa [peAcraB vrreJrvr Ha yqacrHl{rlr,ITe, KaKTo

Ha OCH .qn.2 OT 33nA a-yrbnHoMolrleHrpeAcraBI'IreJIHaf{acrHrKaJla6uuexcEOOA;
,JrHoMorqeH npeAcraBr.rreJr Ha fracrurrKa EJITA 90M OOA;
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ueHoBI{ rlapaMerpl{ Ha AOrrycHarI{Te rracrH}Irlr4, Karo KoMr.rcprrra B3e pelrreHl{e OrroBecrrBaHero Ha
IIeHoBI'ITe rlpeAnoxeHufl ra ce H3Bbpmu no o6oco6enz rIo3LIIIlIu. Ilpe4r.r Aa rrplrcrarrr.r KbM orBaprHero
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I. Konaucuqra flpucrGnrr KbM orBap.,rHe Ha rleHoBr.rre [peAnoxeHr.L u orloBecrqBaHe Ha cr,Abpxaqr,ITe
ce B Trx flpeInoxeHllr, KaKTO CnenBa:

1.

Yqacrur'rx AA Meanrur Burraprrfl ooA - o6rqa [peAnaraua rleHa 3a u3rrbJrHeHrle Ha
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Tpulra or r{JleHoBere Ha KoMlIcu.sra rrornucaxa qeHoBoro npernoxeHrre Ha
rlpe4ce4arer.sr Ha KoMl4caqra npeAnox(u Ha rrpeAcraBrrreJrr4Te Ha yqacrH t4tryffe cb,qo ra
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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. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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; 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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

и две хиляди лева/ без ДДС. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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; 
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Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 
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Участник Софлаб ЕООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 15 431.00 /петнадесет 

хиляди четиристотин тридесет и един лева/ без ДДС; 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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

/седемнадесет хиляди лева/ без ДДС. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

 

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; 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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

сто петдесет и пет лева/ без ДДС. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 
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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; 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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

/единадесет хиляди петстотин и осемдесет лева/ без ДДС. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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

 

Участник Лабимекс АД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 4 645.00 /четири 

хиляди шестстотин четиридесет и пет лева/ без ДДС; 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 
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Участник Данс Фарма ЕООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 5 844.21 /сто и 

четиринадест хиляди лева/ без ДДС. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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; 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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

петстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

 

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; 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 
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Участник Ридаком ЕООД – обща предлагана цена за изпълнение на поръчката: 1 480.00 /хиляда 

четиристотин и осемдесет лева/ без ДДС. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

 

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. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

 

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. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

 

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. 
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Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на участниците също да подпишат 

ценовото предложение на участника, като никой не се възползва от това право. 

 

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., 22.08.2019 г., 09.09.2019 г.  

 

Комисията установи, следното: 

 

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

 

Ценовото предложение на участника АА Медикъл България ООД е представено по образец. 

Посочен е начин на плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е 

крайна и включва всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

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

микроорганизми и патогенни гъбички и определяне на антибактериална чувствителност ”: 

 

Ценовото предложение на участника Диамед ООД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

 

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

 

Ценовото предложение на участника Диамед ООД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

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

анализи„: 

 

Ценовото предложение на участника ЕЛТА 90М ООД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 
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Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до оценка на ценовото 

предложение. 

 

 

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

 

Ценовото предложение на участника ЕЛТА 90М ООД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

Ценовото предложение на участника Ридаком ЕООД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

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

 

Ценовото предложение на участника ЕЛТА 90М ООД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

Ценовото предложение на участника Софлаб ЕООД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

Ценовото предложение на участника Лабимекс АД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

7. Обособена позиция 7: “Доставка на Центрофуги“: 
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Ценовото предложение на участника ЕЛТА 90М ООД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

Ценовото предложение на участника Лабимекс АД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

 

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

 

Ценовото предложение на участника ЕЛТА 90М ООД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

 

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

фотодокументация“: 

 

Ценовото предложение на участника ЕЛТА 90М ООД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

 

Ценовото предложение на участника Биомед фючар ЕООД е представено по образец. Посочен е 

начин на плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и 

включва всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 
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10. Обособена позиция 10: “Доставка на Автоклав: 

 

Ценовото предложение на участника ЕЛТА 90М ООД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

 

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

 

Ценовото предложение на участника Лабимекс АД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

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

 

Ценовото предложение на участника Лабимекс АД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

Ценовото предложение на участника Данс Фарма ЕООД е представено по образец. Посочен е начин 

на плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

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

отваряне (-86 °C)“: 

 

Ценовото предложение на участника Лабимекс АД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

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

отваряне (-45 °C)“: 

 

Ценовото предложение на участника Лабимекс АД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

Ценовото предложение на участника ФОТ ООД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

 

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

бъркалка“: 

 

Ценовото предложение на участника Лабимекс АД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

Ценовото предложение на участника Ридаком ЕООД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

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

 

Ценовото предложение на участника Лабимекс АД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

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

 

Ценовото предложение на участника Лабимекс АД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

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

 

Ценовото предложение на участника ФОТ ООД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

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

 

 

Ценовото предложение на участника Лабимекс АД е представено по образец. Посочен е начин на 

плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 

всички разходи на участника. 

 

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

предложение. 

 

 

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.  

 

II. Оценка на допуснатите участници по финансови показатели по обособени позиции: 

 

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:  

              281 930 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

               281 930  
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              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. 

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 следната формула:  

              Цмин  

              114 000 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

               114 000  
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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“: 

 

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 

              22 000 

Пц = --------------- х40 = 0.92х40=36.67 

             24 000 

 

              22 000 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

             22 000 
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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 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” (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.  

 

              15 431 

Пц = ------------ х40 = 0.996х40=39.85 

             15 490 

 

              15 431 

Пц = ------------ х40 = 1х40=40 

             15 431 

 

           15 431 

Пц = --------- х40 = 0.91х40=36.31 

           17 000 
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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 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.  

 

              6890 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

             6890 

 

              6890 

Пц = --------------- х40 = 0.96х40=38.52 

             7155 

 

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:  

              19 980 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

             19 980  
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              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. 

 

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: 
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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.  

 

              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 

 

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 Участник Лабимекс АД Участник ДАНС ФАРМА ЕООД 
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предложенията по показател 

предлагана цена 

   

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 

  

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 
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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 оценява;  

„40” е относителната тежест на 

Показателя Пц.  

 

              2550 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

             2550 

 

              2550 

Пц = --------------- х40 = 0.94х40=37.78 

             2700 

 

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, 

              1325 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

             1325 

 

              1325 

Пц = --------------- х40 = 0.90х40=35.81 

             1480 
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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 35.81 

 

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 
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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.  

 

              915.00 

Пц = --------------- х40 = 1х40=40 

              915.00 

 

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 

 

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

офертите и класиране на участниците. 

 

III. Оценка на допуснатите участници по Комплексна оценка по обособени позиции. 

Класиране на участниците по обособени позиции: 

 

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;  

Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява;  

„40” е относителната тежест на Показателя Пц.  

 

              Пц = 40 

                

КО = Пц + Пк 100 
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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 

  

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 

 

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:  

               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 

 

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 
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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. 

 

 

Пц = 36.67 

 

 

Пц = 40 

 

 

КО = Пц + Пк 96.67 100 

 

 

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 

    

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 

               

Пц = 39.85 

              

 

 

Пц = 40 

 

            

Пц = 36.31 
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Показателя Пц.  

 

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 

 

 

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

 

Показатели за оценка на предложенията по показател предлагана Участник ЕЛТА 90М ООД 
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цена 

  

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 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 = 38.60 

 

               

Пц =40 
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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 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, 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 

 

 

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 

Пк = 75*0,60 = 45 
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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 = 40 

 

 

КО = Пц + Пк 85 

 

 

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;  

               

Пц = 40 

              

 

               

Пц = 31.79 
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„40” е относителната тежест на 

Показателя Пц.  

 

КО = Пц + Пк 82 73.79 

 

 

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 комплексната 

Пк = 25*0,60 = 15 Пк = 25*0,60 = 15 
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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): 60%, т.е. максималният брой 

точки в комплексната оценка е равен на 

60 т. 

 

Пк = 75*0,60 = 45 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 

               

Пц = 40 

             

 

               

Пц = 35.81 
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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 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, 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 

 

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“: 
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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 

              

 

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 

             

 



   
 

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“ 

 

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 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 

 

Комисията извърши класиране на участниците на база на получените компелксни оценки 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„: 
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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“: 

 

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 

 



   
 

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“ 

 

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“: 

 

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 

 

IV. Участници предложени за отстраняване: 

 

IV.1. Участникът Сайънтакт-БГ ООД с 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“. В определения срок от комиситяа посочен в 

Пртокол № 1, участникът не е представил допълнителни документи за отстраняване на 

констатираните несъответствия в критериите за подбор, подробно описани в Протокол № 1 от 

работата на комисията. 

В тази връзка, комисията счита, че участникът е представил оферта, която не отговаря на 

поставените критерии за подбор и не е изпълнил условия, посочено в обявлението за обществената 
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поръчка и документацията за участие. Комисията предлага на възлижтеля да отстрани 

участника на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

 

IV.2. Участникът Биопласт ЕООД с 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“. В 

определения срок от комиситяа посочен в Пртокол № 1, участникът не е представил допълнителни 

документи за отстраняване на констатираните несъответствия в критериите за подбор, подробно 

описани в Протокол № 1 от работата на комисията. 

В тази връзка, комисията счита, че участникът е представил оферта, която не отговаря на 

поставените критерии за подбор и не е изпълнил условия, посочено в обявлението за обществената 

поръчка и документацията за участие. Комисията предлага на възлижтеля да отстрани 

участника на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

 

IV.3. Участникът Инфомед ЕООД с оферта с вх. № 348/02.05.2019 г., 11:35 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 4 “Доставка на Микроскопска конфигурация за цитогенетични 

анализи„. Комисията установи, че са налице несъответствия по част от задължителните изисквания 

посочени от възложителя в техническата спецификация към документацията за участие. В тази 

връзка комисията счита, че предлаганата от участника апаратура не съответства на изискванията на 

възложителя посочени в документацията.  

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

предложение. В тази връзка комисията предлага на възложителя да отстрани участника на 

основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП. 

 

IV.4. Участникът Оптим Ко ООД с оферта с вх. № 341/30.04.2019 г., 10:49 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 5 “Доставка на Автоматичен брояч на бактериални колонии“. 

Комисията установи, че са налице несъответствия по част от задължителните изисквания посочени от 

възложителя в техническата спецификация към документацията за участие. В тази връзка комисията 

счита, че предлаганата от участника апаратура не съответства на изискванията на възложителя 

посочени в документацията.  

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

предложение. В тази връзка комисията предлага на възложителя да отстрани участника на 

основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП. 

 

IV.5. Участникът Лабтех ЕООД с оферта с вх. № 358/03.05.2019 г., 10:50 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 7 “Доставка на Центрофуги“. Комисията констатира, че 

участникът не е представил техническо предложение за настолна охладителна центрофуга, която е 

част от техническата спецификация за Обособена позиция № 7. 

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

предложение. В тази връзка комисията предлага на възложителя да отстрани участника на 

основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП. 

 

IV.6. Участникът Ридаком ЕООД с 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“, 
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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“. 

Комисията констатира, че: 

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

фотодокументация“, участникът е представил техническо предложение, в което са налице 

несъответствия по част от задължителните изисквания посочени от възложителя в техническата 

спецификация към документацията за участие. В тази връзка комисията счита, че предлаганата от 

участника апаратура не съответства на изискванията на възложителя посочени в документацията. 

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

предложение. В тази връзка комисията предлага на възложителя да отстрани участника на 

основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП. 

 

За Обособена позиция 16: “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“, участникът е 

представил техническо предложение, в което са налице несъответствия по част от задължителните 

изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация към документацията за участие. 

В тази връзка комисията счита, че предлаганата от участника апаратура не съответства на 

изискванията на възложителя посочени в документацията. Комисията счита, че е налице пречка 

участникът да бъде допуснат до оценка на техническотоо предложение. В тази връзка комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП. 

 

За Обособена позиция 17: “Доставка на Вортекс“, участникът е представил техническо 

предложение, в което са налице несъответствия по част от задължителните изисквания посочени от 

възложителя в техническата спецификация към документацията за участие. В тази връзка комисията 

счита, че предлаганата от участника апаратура не съответства на изискванията на възложителя 

посочени в документацията. Комисията счита, че е налице пречка участникът да бъде допуснат до 

оценка на техническотоо предложение. В тази връзка комисията предлага на възложителя да 

отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП. 

 

За Обособена позиция 19: “Доставка на Водна баня“, участникът е представил техническо 

предложение, в което са налице несъответствия по част от задължителните изисквания посочени от 

възложителя в техническата спецификация към документацията за участие. В тази връзка комисията 

счита, че предлаганата от участника апаратура не съответства на изискванията на възложителя 

посочени в документацията. Комисията счита, че е налице пречка участникът да бъде допуснат до 

оценка на техническотоо предложение. В тази връзка комисията предлага на възложителя да 

отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП. 

 

 

IV.7. Участникът Софлаб ООД с 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.“. Комисията констатира, че   

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

фотодокументация“, участникът е представил техническо предложение, в което са налице 

несъответствия по част от задължителните изисквания посочени от възложителя в техническата 

спецификация към документацията за участие, като същият не е представил и информация изсикана 

от комисията по реда на чл. чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 ППЗОП. В тази връзка комисията 

счита, че предлаганата от участника апаратура не съответства на изискванията на възложителя 

посочени в документацията. Комисията счита, че е налице пречка участникът да бъде допуснат до 
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оценка на техническотоо предложение. В тази връзка комисията предлага на възложителя да 

отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП. 

За Обособена позиция 16: “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“, участникът е 

представил техническо предложение, в което са налице несъответствия по част от задължителните 

изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация към документацията за участие, 

като същият не е представил и информация изсикана от комисията по реда на чл. чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 ППЗОП. В тази връзка комисията счита, че предлаганата от участника апаратура 

не съответства на изискванията на възложителя посочени в документацията. Комисията счита, че е 

налице пречка участникът да бъде допуснат до оценка на техническотоо предложение. В тази 

връзка комисията предлага на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, б. а 

от ЗОП. 

 

IV.8. Участникът ЕЛТА 90М ООД с 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)“.“ и Обособена позиция № 16 “Доставка на 

Аналитична везна с точност 0.0001 г.“.  

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

отваряне (-86 °C)“.“, участникът е представил техническо предложение, в което за участника ЕЛТА 

90М ООД не е налице оторизация от производителя на предлаганото оборудване за продажба, 

гаранционен и извънгаранционен сервиз, както и от негов официален представител, който има право 

да преупълномощава трети лица за продажба, гаранционен и извънгаранционен сервиз. В тази 

връзка, комисията счита, че участникът е представил техническо предложение което не съответства 

на задължителните характеристики на възложителя посочени в техническата спецификация, общи 

изисквания към изпълнението на поръчката в техническата спецификация по отношение на 

наличието на оторизация, поради което счита, че е налице пречка участникът да бъде допуснат до 

оценка на техническото предложение за Обособена позиция № 13. В тази връзка комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП. 

 

 

IV.9. Участникът ФОТ ООД с 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“. Комисията констатира, че:  

За Обособена позиция 16: “Доставка на Аналитична везна с точност 0.0001 г.“, участникът е 

представил техническо предложение, в което са налице несъответствия по част от задължителните 

изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация към документацията за участие, 

като същият не е представил и информация изсикана от комисията по реда на чл. чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 13 ППЗОП. В тази връзка комисията счита, че предлаганата от участника апаратура 

не съответства на изискванията на възложителя посочени в документацията. Комисията счита, че е 

налице пречка участникът да бъде допуснат до оценка на техническотоо предложение. В тази 

връзка комисията предлага на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, б. а 

от ЗОП. 
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За Обособена позиция 17: “Доставка на Вортекс“, участникът е представил техническо 

предложение, в което са налице несъответствия по част от задължителните изисквания посочени от 

възложителя в техническата спецификация към документацията за участие, като същият не е 

представил и информация изсикана от комисията по реда на чл. чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 

ППЗОП. В тази връзка комисията счита, че предлаганата от участника апаратура не съответства на 

изискванията на възложителя посочени в документацията. Комисията счита, че е налице пречка 

участникът да бъде допуснат до оценка на техническотоо предложение. В тази връзка комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП. 

За Обособена позиция 19: “Доставка на Водна баня“, участникът е представил техническо 

предложение, в което са налице несъответствия по част от задължителните изисквания посочени от 

възложителя в техническата спецификация към документацията за участие, като същият не е 

представил и информация изсикана от комисията по реда на чл. чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 

ППЗОП. В тази връзка комисията счита, че предлаганата от участника апаратура не съответства на 

изискванията на възложителя посочени в документацията. Комисията счита, че е налице пречка 

участникът да бъде допуснат до оценка на техническотоо предложение. В тази връзка комисията 

предлага на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП. 

 

IV.10. Участникът Лабимекс АД с 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“. Комисията констатира, че:  

 

За Обособена позиция 18: “Доставка на термостат инкубатор“, участникът е представил 

техническо предложение, в което са налице несъответствия по част от задължителните изисквания 

посочени от възложителя в техническата спецификация към документацията за участие. В тази 

връзка комисията счита, че предлаганата от участника апаратура не съответства на изискванията на 

възложителя посочени в документацията. Комисията счита, че е налице пречка участникът да бъде 

допуснат до оценка на техническотоо предложение. В тази връзка комисията предлага на 

възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП. 

 

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 ”: 
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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 

 

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 
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