
1 
 

Б Ъ Л Г А Р С К А   А К А Д Е М И Я   Н А   Н А У К И Т Е 

ИНСТИТУТ  ПО  МИКРОБИОЛОГИЯ   “СТЕФАН   АНГЕЛОВ” 
1113 София, ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 26 

тел: (02) 979 31 57, факс: (02) 870 01 09,  e-mail: micb@microbio.bas.bg 

________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

  

От дейността на комисията назначената със Заповед № I-57/09.05.2019 г. на Директора на 

Институт по микробиология „Стефан Ангелов” при Българска академия на науките, за отваряне, 

разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в открита процедура с 

предмет: 

„Доставка на апаратура за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” 

към БАН за изпълнение на научноизследователски проекти» с двадесет и пет обособени 

позиции:  

1. Обособена позиция № 1: Комплект мини вертикална система за електрофореза и блот 

(10 х 10 см); 

2. Обособена позиция № 2: Вортекс миксер класик; 

3. Обособена позиция № 3: Tермостат (инкубатор); 

4. Обособена позиция № 4: Вана за хоризонтална електрофореза; 

5. Обособена позиция № 5: Захранващо устройство за хоризонтална гел електрофореза; 

6. Обособена позиция № 6: Лабораторен автоклав; 

7. Обособена позиция № 7: Електронна везна; 

8. Обособена позиция № 8: Аналитична везна; 

9. Обособена позиция № 9: Вертикална гел-електрофореза; 

10. Обособена позиция № 10: Захранващо устройство за вертикална и хоризонтална 

електрофореза; 

11. Обособена позиция № 11: Преносим спектрофото-метър; 

12. Обособена позиция № 12: Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове; 

13. Обособена позиция № 13: Термостат (инкубатор) за култивиране на микроорганизми с 

естествена циркулация (без вентилатор); 

14. Обособена позиция № 14: Система за измерване на pH на биотехнологичен процес; 

15. Обособена позиция № 15: Елайза ридер /Microplate Absorbance Reader/; 

16. Обособена позиция № 16: Термоблок-шейкър; 

17. Обособена позиция № 17: Вортекс; 

18. Обособена позиция № 18: Компютърен вертикален автоклав тип „Тенджера под 

налягане”; 

19. Обособена позиция № 19: Водна баня; 

20. Обособена позиция № 20: Денситометър; 

21. Обособена позиция № 21: Термостат; 

22. Обособена позиция № 22: Микроцинератор за инфрачервена дезинфекция; 

23. Обособена позиция № 23: Ръчен брояч на колонии; 

24. Обособена позиция № 24: Дестилатор за вода; 

25. Обособена позиция № 25: Високоскоростна миницентрофуга. 

 

открита с Решение № РО-02/05.04.2019 г., публикувано в РОП под № 906053 и Обявление изх. № 

277 от 05.04.2019 г., публикувано в РОП под № 906055  и в Официален вестник на Европейския 

съюз  под № 2019/S 070-164345 с УИН в РОП 01482-2019-0002 

 

Днес 19.07.2019 г. в 10:00 часа, комисията продължи работата си по допълнително представените 

от участниците документи, след констатациите в Протокол № 1 от процедурата за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за нуждите на Института по 
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микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научноизследователски 

проекти» с двадесет и пет обособени позиции. 

 

Комисията заседава в непроменен състав. В началото на своята работа комисията установи, 

че Протокол № 1 от работата на комисията в съответствие с чл. 54, ал. 8 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ е изпратен на участниците в 

обществената поръчка на 05.07.2019 г. и едновременно с това е публикуван и в „Профила на 

купувача” на интернет страницата на Възложителя. 

 

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците, за които в Протокол № 1 са констатирани 

несъответствия с изискванията за подбор в обявлението и документацията за участие са 

представили допълнително документи в предвидения от закона срок – 12.07.2019 г., както 

следва: 

 

Оферта 

№ 

Име на участника Вх. № на офертата, получен от 

Деловодството на ИМикБ-

БАН, дата и час на получаване 

Брой 

получени 

опаковки 

1. Биомедика България ЕООД Вх. № 619/09.07.2019 г., 09:06 1 плик 

2. Лабтех ЕООД Вх. № 620/09.07.2019 г., 10:30 1 плик 

3. АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вх. № 626/09.07.2019 г., 14:30 1 плик 

4.  Данс Фарма ЕООД Вх. № 631/10.07.2019 г., 13:00 1 плик 

5. ФОТ ООД Вх. № 633/10.07.2019 г., 16:25 1 плик 

6. ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД Вх. № 636/11.07.2019 г., 09:45 1 плик 

7. Ай ВиДи България ООД Вх. № 638/11.07.2019 г., 15:50 1 плик 

8. Биомед фючар ЕООД Вх. № 642/11.07.2019 г., 16:00 1 плик 

9. Ридаком ЕООД Вх. № 643/12.07.2019 г., 11:10 1 плик 

10. Лабимекс АД Вх. № 644/12.07.2019 г., 14:14 1 плик 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от учатниците, по реда на 

тяхното постъпване: 

 

Комисията констатира, че офертите са постъпили по надлежния ред и определения срок и 

представляват непрозрачни запечатани пликове с ненарушена цялост, съгласно изискванията на 

ЗОП, ППЗОП и изискванията на Възложителя.  

 

II.1. Участникът Биомедика България ЕООД е представил допълнителни документи с вх. № 

619/09.07.2019 г., Участникът участва за обособена позиция № 15 “Доставка на Елайза ридер 

/Microplate Absorbance Reader/“.  Участникът е представил нов ЕЕДОП, подписан от лицата, 

които имат право да представляват участника, в който са отразени всички забележки и 

несъответствия, констатирани в Протокол № 1 от работата на комисията. Участникът е 

представил и Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец и Декларация за съхранение и 

обработка на лични данни по образец и за другите лица имащи право да представляват 

участника. 

 Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до разглеждане 

на техническите предложения. 

 

II.2. Участникът Лабтех ЕООД е представил допълнителни документи с вх. № 620/09.7.2019 г. 

Участникът участва за Обособена позиция № 3: Термостат (инкубатор). Участникът е 

представил нов ЕЕДОП, подписан от лицата, които имат право да представляват участника, в 

който са отразени всички забележки и несъответствия, констатирани в Протокол № 1 от работата 

на комисията. Участникът е представил Копие на ОПР за последните три години. 
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 Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до разглеждане 

на техническите предложения. 

 

 

II.3. Участникът АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД е представил допълнителни документи с вх. 

№ 626/09.07.2019 г. Участникът участва за обособена позиция № 9  “Доставка на Вертикална 

гел-електрофореза“ и Обособена позиция № 10 „Доставка на Захранващо устройство за 

вертикална и хоризонтална електрофореза. Участникът е представил нов ЕЕДОП, подписан от 

лицата, които имат право да представляват участника, в който са отразени всички забележки и 

несъответствия, констатирани в Протокол № 1 от работата на комисията. Участникът е 

представил Копие на Счетоводен баланс и ОПР за последните три години и справка за общия и 

конкретния годишен оборот на участника. 

 Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до разглеждане 

на техническите предложения. 

 

 

II.4. Участникът Данс фарма ЕООД е представил допълнителни документи с вх. № 

631/10.07.2019 г. Участникът участва за Обособени позиции № 6 “Доставка на Лабораторен 

автоклав“, Обособена позиция № 10 “Доставка на Захранващо устройство за вертикална и 

хоризонтална електрофореза“,   и Обособена позиция № 16: “Доставка на Термоблок-

шейкър“. Участникът е представил нов ЕЕДОП за всяка една обособена позиция по отделно, 

подписани от лицата, които имат право да представляват участника, в които са отразени всички 

забележки и несъответствия, констатирани в Протокол № 1 от работата на комисията. 

Участникът е представил Копие на Счетоводен баланс и ОПР за последните три години. 

 Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до разглеждане 

на техническите предложения. 

 

 

II.5. Участникът ФОТ ООД е представил допълнителни документи с вх. № 633/10.07.2019 г. 

Участникът участва за Обособени позиции № 1 “Доставка на Комплект мини вертикална 

система за електрофореза и блот (10 х 10 см);“, Обособена позиция № 2: “Доставка на 

Вортекс миксер класик“, Обособена позиция № 9: „Доставка на Вертикална гел-

електрофореза:, Обособена позиция № 10: „ Доставка на Захранващо устройство за 

вертикална и хоризонтална електрофореза”, Обособена позиция № 17: „ Доставка на 

Вортекс”, Обособена позиция № 21: „ Доставка на Термостат”, Обособена позиция № 22: „ 

Доставка на Микроцинератор за инфрачервена дезинфекция”, Обособена позиция № 23: „ 

Доставка на Ръчен брояч на колонии” и Обособена позиция № 25: „ Доставка на 

Високоскоростна миницентрофуга. Участникът е представил нов ЕЕДОП за всяка една 

обособена позиция по отделно, подписани от лицата, които имат право да представляват 

участника, в които са отразени всички забележки и несъответствия, констатирани в Протокол № 

1 от работата на комисията. Участникът е представил Копие на оторизационни писма от 

производителите на предлаганата апаратура, копие от счетоводен баланс и ОПР за последните 

три приключили финансови години. Участникът е приложил и допълнително писмо с вх. № 634 

от 10.07.2019 г., в което изрично посочва, че същият е ексклузивен представител на 

производителят МЕМЕРТ ГмБХ+Ко.КГ във връзка с Обособена позиция № 21: „ Доставка на 

Термостат”, както посочва, че единствено сервизните специалисти на участника са обучени от 

производителя за сервизно обслужване на апаратурата, гаранционно и извънгаранционно 

поддържане. 

 Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до разглеждане 

на техническите предложения. 

 

II.6. Участникът ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД е представил допълнителни документи с вх. № 

636/11.07.2019 г. Участникът участва за обособена позиция № 7 “Доставка на Електронна 
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везна“ и Обособена позиция № 8 “Доставка на Аналитична везна“. Участникът е представил 

нов ЕЕДОП, подписан от лицата, които имат право да представляват участника, в който са 

отразени всички забележки и несъответствия, констатирани в Протокол № 1 от работата на 

комисията. Участникът е представил копие от счетоводен баланс и ОПР за последните три 

приключили финансови години, Декларация по чл. 63 ЗПКОНПИ и Декларация за съхранение и 

обработка на лични данни по образец. 

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до разглеждане 

на техническите предложения. 

 

II.7. Участникът Ай Ви Ди България ООД е представил допълнителни документи с вх. № 

3638/11.07.2019 г. Участникът участва за обособена позиция № 16 “Доставка на Термоблок-

шейкър“; Обособена позиция № 17 “Доставка на Вортекс“ и Обособена позиция № 20 

“Доставка на Денситометър“. Участникът е представил нов ЕЕДОП за всяка една обособена 

позиция по отделно, подписани от лицата, които имат право да представляват участника, в които 

са отразени всички забележки и несъответствия, констатирани в Протокол № 1 от работата на 

комисията. 

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до разглеждане 

на техническите предложения. 

 

II.8. Участникът Биомед Фючар ЕООД е представил допълнителни документи с вх. № 

642/11.07.2019 г. подадена в 15:40 часа. Участникът участва за обособени позиции № 1 

“Доставка на Комплект мини вертикална система за електрофореза и блот (10 х 10 см)“, 

Обособена позиция № 4: Вана за хоризонтална електрофореза”, Обособена позиция № 5: 

„Доставка на Захранващо устройство за хоризонтална гел електрофореза”, Обособена 

позиция № 9: „ Доставка на Вертикална гел-електрофореза” и Обособена позиция № 10: „ 

Доставка на Захранващо устройство за вертикална и хоризонтална Електрофореза”. 

Участникът е представил ЕЕДОП-и за всяка от обособените позиции подписани от лицата, които 

имат право да представляват участника, в които са отразени всички забележки и несъответствия, 

констатирани в Протокол № 1 от работата на комисията с приложени към тях справка за оборота 

в сферата попадаща в обхвата на поръчката за последните три финансово приключили години, 

счетоводен баланс и ОПР за последните ри приключили финансово години, доказателства за 

извършени доставки и Оторизационно писмо от производителя за Обособена позиция № 10.  

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до разглеждане 

на техническите предложения. 

 

II.9. Участникът РИДКОМ ЕООД е представил допълнителни документи с вх. № 643/12.07.2019 

г. Участникът участва за обособени позиции № 1 “Доставка на Комплект мини вертикална 

система за електрофореза и блот (10 х 10 см)“, Обособена позиция № 4: Вана за 

хоризонтална електрофореза”, Обособена позиция № 5: „Доставвка на Захранващо 

устройство за хоризонтална гел електрофореза”, Обособена позиция № 7: „ Доставка на 

Електронна везна”, Обособена позиция № 9: „ Доставка на Вертикална гел-

електрофореза”, Обособена позиция № 10: „ Доставка на Захранващо устройство за 

вертикална и хоризонтална Електрофореза”, Обособена позиция № 13: „ Доставка на 

Термостат (инкубатор) за култивиране на микроорганизми с естествена циркулация (без 

вентилатор)”, Обособена позиция № 15: „ Доставка на Елайза ридер /Microplate Absorbance 

Reader/” и Обособена позиция № 18: „ Доставка на Компютърен вертикален автоклав тип 

„Тенджера под налягане”. Участникът е представил нов ЕЕДОП за всяка една обособена 

позиция по отделно, подписани от лицата, които имат право да представляват участника, в които 

са отразени всички забележки и несъответствия, констатирани в Протокол № 1 от работата на 

комисията. 
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Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до разглеждане на 

техническите предложения. 

 

 

II.10. Участникът Лабимекс АД е представил допълнителни документи с вх. № 644/12.07.2019 г. 

Участникът участва за Обособени позиции № 1 “Доставка на Комплект мини вертикална 

система за електрофореза и блот (10 х 10 см);“, Обособена позиция № 2: “Доставка на 

Вортекс миксер класик“, Обособена позиция № 3: “Доставка на Tермостат (инкубатор)“, 

Обособена позиция № 5: “Доставка на Захранващо устройство за хоризонтална гел 

електрофореза“, Обособена позиция № 6: “Доставка на Лабораторен автоклав“, Обособена 

позиция № 7: “Доставка на Електронна везна“, Обособена позиция № 16: „ Доставка на 

Термоблок-шейкър”, Обособена позиция № 17: „ Доставка на Вортекс”, Обособена позиция 

№ 18: „ Доставка на Компютърен вертикален автоклав тип „Тенджера под налягане”, 

Обособена позиция № 19: „ Доставка на Водна баня”, Обособена позиция № 20: „ Доставка 

на Денситометър” и Обособена позиция № 21: „Доставка на Термостат”. Участникът е 

представил ЕЕДОП подписан от лицата, които имат право да представляват участника, в който са 

отразени всички забележки и несъответствия, констатирани в Протокол № 1 от работата на 

комисията с приложени към тях справка за оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката 

за последните три финансово приключили години, счетоводен баланс и ОПР за последните ри 

приключили финансово години, доказателства за извършени доставки.  

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

техническите предложения. 

 

Комисията установи, че в определения с Протокол № 1 срок, участникът Сайънтакт-БГ ООД с 

оферта с вх. №378/8.05.2019 г., подадена в 11:06 часа. за обособена позиция № 14 “Доставка на 

Система за измерване на pH на биотехнологичен процес“, след потвърждението за 

получаването на протокола не е представил допълнителни документи за отстраняване на 

несъответствията посочени в Протокол № 1 от работата на комисията. 

 В тази връзка, комисията счита че е налице пречка подадената от участника оферта да 

бъде разглеждана от комисията. Комисията предлага на възложителя да отстрани участника на 

основание чл. 107, т. 1 тъй като е представил оферта, която не отговаря на  условията посочени в 

обявлението за обществена поръчка и в документацията за участие в процедурата. 

 

Комисията продължи своята работа в непроменен състав и пристъпи към разглеждане на 

техническите предложения на допуснатите участници на заседания проведени на 23.07.2019 г., 

26.07.2019 г. и  08.08.2019 г. 

 

II. Разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници. 

 

Комисията взе решение да разгледа техническите предложения на допуснатите 

участници по обособени позиции, както следва: 

 

 

1. Обособена позиция № 1: Комплект мини вертикална система за електрофореза и блот 

(10 х 10 см): 

 

Оферта е подадена от участниците „Ридаком“ ЕООД, „Биомед фючар“ ЕООД, „Лабимекс“ 

АД и ФОТ ООД. 

 

 За участника „Ридаком“ ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 
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неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника „Биомед фючар“ ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника „Лабимекс“ АД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

За участника „ФОТ“ ООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 
№ Вид на 

доставката/услуга

та 

Техн.характеристи

ки 

Участник 

Ридаком ЕООД 

Участник 

Биомед фючар 

ЕООД 

Участник 

Лабомекс 

ЕООД 

Участник ФОТ 

ООД 

1 Комплект мини 

вертикална система 

за електрофореза и 

блот (10 х 10 см) 

Да включва Vertical 

unit, Blotting insert & 

accessories 

ДА ДА ДА ДА 

 

Комисията установи, че представените технически предложения на участниците съответстват 

на задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 



7 
 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до 

отваряне на ценовите предложения. 

 

 

2. Обособена позиция № 2: Вортекс миксер класик: 

 

Оферта е подадена от участниците „Лабимекс“ АД и ФОТ ООД. 

 

За участника „Лабимекс“ АД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

За участника „ФОТ“ ООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 

 

 
№ Вид на 

доставката/услугат

а 

Техн.характеристики Участник Лабимекс 

АД 

Участник ФОТ ООД 

 Вортекс миксер 

класик 

Устройство за разбъркване на проби, с 

електронно управление на скоростта до 

3000 rpm 

Работни режими: непрекъснат и чрез 

натиск 

Орбитално движение с диаметър 4.5 мм 

Максимално натоварване: 0.5 kg 

Захранване: 100-240 V/50-60 Hz 

Устройството позволява смяна на 

миксиращата глава с други приставки за 

различни съдове. 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

 

НЕ 

 

ДА 

НЕ 

ДА 

НЕ 

 

Комисията установи, че представеното техническо предложение на участника Лабимекс АД 

съответства на задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в 
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техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде 

допуснат до отваряне на ценовите предложения. 

 

Комисията установи, че за участникът ФОТ ООД 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, це 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. 

 

3. Обособена позиция № 3: Tермостат (инкубатор): 

 

Оферта е подадена от участниците „Лабимекс“ АД и Лабтех ЕООД. 

 

За участника „Лабимекс“ АД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника „Лабтех“ ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 

 
№ Вид на 

доставката/услугат

а 

Техн.характеристики Участник Лабтех 

ЕООД 

Участник Лабимекс 

АД 
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 Tермостат 

(инкубатор) 

Микропроцесорно управление 

Външен течно-кристален дисплей, с 

разделителна способност за температура 

0.1 С 

Микропроцесорен контрол на време и 

температура 

Вътрешност от неръждаема стомана, 

устойчива на киселини в съответствие с 

DIN 1.4301 

Естествена циркулация на въздуха 

Аларма при отпадане на захранването 

Аларма при надвишаване на температурата 

Аларма при повреда на температурния 

датчик 

Звукова сигнализация 

Таймер и часовник за реално време 

Памет за 3 потребителски програми 

Програмиране на 6 сегментен 

температурно-времеви профил 

Настройка на скоростта на 

нагряване/охлаждане 

Отложен старт : от 1 min до 99.59 h 

Настроиваемо време на поддържане на 

температурата: от 1 min до 999 h или 

безкрайност 

Записване на минимална, максимална, 

средна стойност 

Термостатът е с 2 монтирани рафта (макс 

брой 7) 

Интерфейс USB /RS 232 

Технически данни: Полезен обем : 112 l 

Температурен контрол: +5 над околната . + 

100 С 

Стъпка на регулиране на температурата: 

0.1 С 

Вътрешни размери: ш/в/д: 460/540/450 mm 

Външни размери: ш/в/д 650/850/700 mm 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

 

 
 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

 

 

 
 

 

Комисията установи, че представените технически предложения на участниците съответстват 

на задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 
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спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до 

отваряне на ценовите предложения. 

 

 

 

4. Обособена позиция № 4: Вана за хоризонтална електрофореза: 

 

Оферта е подадена от участниците „Биомед фючар“ ЕООД и Ридаком ЕООД. 

 

За участника „Биомед фючар ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

За участника „Ридаком“ ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 

 
№ Вид на доставката/услугата Техн.характеристики Участник Биомед 

фючар ЕООД 

Участник 

Ридаком ЕООД 

 Вана за хоризонтална 

електрофореза 

Размер на апарата (Ш x Д x В) -39.5 x 

23 X 9 cm Размер на гела - 20 x 20 cm  

Капацитет проби - 20 x 20 cm ТРЕЙ – 

450 проби Обем на буфера - 1200 

mlГребени – 4 броя                 

Дебелина на гребените: 2х 0,5 mm; 2х 

0,7 mm  

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 
 

 

Комисията установи, че представените технически предложения на участниците съответстват 

на задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до 

отваряне на ценовите предложения. 

 

 

5. Обособена позиция № 5: Захранващо устройство за хоризонтална гел електрофореза: 
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Оферта е подадена от участниците „Биомед фючар“ ЕООД, Ридаком ЕООД и Лабимекс АД. 

 

За участника „Биомед фючар ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника „Ридаком“ ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника „Лабимекс“ АД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

упълномощен от производителя на апаратурата представител, декларирано е, че доставената 

апаратура ще да носи фирменото лого на производителя, всички компоненти на 

оборудването/апаратурата да бъдат нови, неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването 

ще бъде доставено в оригиналната опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE 

Marking или еквивалент, ще бъде окомплектована с подробна документация (на хартиен или 

електронен носител) и гаранционна карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде 

инсталирано от изпълнителя и ще бъде проведено обучение от участника на служителите на 

възложителя за работа с инсталираното оборудване. Представени да брошури от производителя 

на оборудването. 

 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 

 
№ Вид на 

доставката/услугата 

Техн.характеристики Участник 

Биомед фючар 

Участник 

Ридаком 

ЕООД 

Участник 

Лабимекс 

АД 

 Захранващо устройство за 

хоризонтална гел 

електрофореза 

max Напрежение – 300 V 

max Ток – 400 mA 

max Мошност – 60 W 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

 

Комисията установи, че представените технически предложения на участниците съответстват 

на задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до 

отваряне на ценовите предложения. 
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6. Обособена позиция № 6: Лабораторен автоклав: 

 

Оферта е подадена от участниците Данс фарма ЕООД и Лабимекс АД. 

 

За участника „Данс фарма ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника „Лабимекс“ АД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

упълномощен от производителя на апаратурата представител, декларирано е, че доставената 

апаратура ще да носи фирменото лого на производителя, всички компоненти на 

оборудването/апаратурата да бъдат нови, неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването 

ще бъде доставено в оригиналната опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE 

Marking или еквивалент, ще бъде окомплектована с подробна документация (на хартиен или 

електронен носител) и гаранционна карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде 

инсталирано от изпълнителя и ще бъде проведено обучение от участника на служителите на 

възложителя за работа с инсталираното оборудване. Представени да брошури от производителя 

на оборудването. 

 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 

 
№ Вид на 

доставката/услугата 

Техн.характеристики Участник Данс фарма 

ЕООД 

Участник 

Лабимекс АД 

 Лабораторен автоклав Обем 18L 

Външни размери 560х450х400 mm 

Размер на камерата 245х360 mm 

Камера от неръждаема медицинска 

стомана 

Налягане максимално 2,3 bar 

Температура на стерилизация – 121оС-

134оС 

Консумация- 1500 W 

Възможност за заключване на вратата,  

Функция за предпазване от прегряване 

Наличие на клапа за регулиране на 

налягането, Ограничител срещу по-

високо налягане 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 
 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 
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Комисията установи, че представените технически предложения на участниците съответстват на 

задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до 

отваряне на ценовите предложения. 

 

 

7. Обособена позиция № 7: Електронна везна: 

 

Оферта е подадена от участниците Ридаком ЕООД, ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД и Лабимекс АД. 

 

За участника Ридаком ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

 

За участника „Лабимекс“ АД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

упълномощен от производителя на апаратурата представител, декларирано е, че доставената 

апаратура ще да носи фирменото лого на производителя, всички компоненти на 

оборудването/апаратурата да бъдат нови, неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването 

ще бъде доставено в оригиналната опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE 

Marking или еквивалент, ще бъде окомплектована с подробна документация (на хартиен или 

електронен носител) и гаранционна карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде 

инсталирано от изпълнителя и ще бъде проведено обучение от участника на служителите на 

възложителя за работа с инсталираното оборудване. Представени да брошури от производителя 

на оборудването. 

 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 

 
№ Вид на 

доставката/услугата 

Техн.характеристики Участник 

Ридаком ЕООД 

Участник 

Елпак Лизинг 

ЕООД 

Участник 

Лабимекс АД 
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 Електронна везна Обхват 200 г; точност до 0,01 

г 

Диаметър на блюдото 105 мм 

Външна калибровка 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

Комисията установи, че представените технически предложения на участниците съответстват на 

задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до 

отваряне на ценовите предложения. 

 

 

8. Обособена позиция № 8: Аналитична везна: 

 

Оферта е подадена от участниka ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД. 

 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 

 
№ Вид на 

доставката/услугата 

Техн.характеристики Участник ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД 

 Аналитична везна Аналитична везна с обхват 220 г 

Точност до 0,0001 г 

Деление 0.1 mg 

Размер на блюдото 80 мм 

Габарити 225 х 315 х 330 мм 

Повторяемост 0.1 mg 

Време за стабилизиране 3 сек. 

Захранване 12 VDC, 230V/50Hz  

Работна температура +10°C - +30°C 

Дисплей, визуализиращ обхвата на 

измерване, 

Вътрешна калибровка, 

Система за програмиране с 2 бутона, 

Здрав метален корпус 

 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 
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Комисията установи, че представеното техническо предложение на участника съответства на 

задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до оценка 

на техническите предложения по технически показатели. 

 

 

9. Обособена позиция № 9: Вертикална гел-електрофореза: 

 

Оферта е подадена от участниците Ридаком ЕООД, ФОТ ООД, АА Медикъл ООД и Лабимекс 

АД. 

 

За участника Ридаком ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника ФОТ ООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника АА Медикъл ООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника „Лабимекс“ АД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

упълномощен от производителя на апаратурата представител, декларирано е, че доставената 

апаратура ще да носи фирменото лого на производителя, всички компоненти на 

оборудването/апаратурата да бъдат нови, неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването 

ще бъде доставено в оригиналната опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE 

Marking или еквивалент, ще бъде окомплектована с подробна документация (на хартиен или 

електронен носител) и гаранционна карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде 

инсталирано от изпълнителя и ще бъде проведено обучение от участника на служителите на 
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възложителя за работа с инсталираното оборудване. Представени да брошури от производителя 

на оборудването. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 

 
№ Вид на 

доставката/услу

гата 

Техн.характеристики Участник 

Ридаком 

ЕООД 

Участник 

ФОТ ООД 

Участник 

АА Медикъл 

ООД 

Участник 

Лабимекс 

АД 

 Вертикална гел-

електрофореза 

2 гела, с възможност за 

надгражданес още два, 1мм 

дебелина на гела 

С възможност за надграждане 

до апарат за wet-blot анализ 

Възможност за работа с готови 

гелове; 

Възможност за надграждане за 

приготвяне на гелове с до 15 

старта 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

Комисията установи, че представените технически предложения на участниците съответстват на 

задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до 

отваряне на ценовите предложения. 

 

 

10. Обособена позиция № 10: Захранващо устройство за вертикална и хоризонтална 

Електрофореза: 

 

Оферта е подадена от участниците Данс фарма ЕООД, Ридаком ЕООД, ФОТ ООД, АА 

Медикъл ООД и Лабимекс АД. 

 

За участника Данс фарма ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника Ридаком ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 
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проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника ФОТ ООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника АА Медикъл ООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника „Лабимекс“ АД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

упълномощен от производителя на апаратурата представител, декларирано е, че доставената 

апаратура ще да носи фирменото лого на производителя, всички компоненти на 

оборудването/апаратурата да бъдат нови, неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването 

ще бъде доставено в оригиналната опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE 

Marking или еквивалент, ще бъде окомплектована с подробна документация (на хартиен или 

електронен носител) и гаранционна карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде 

инсталирано от изпълнителя и ще бъде проведено обучение от участника на служителите на 

възложителя за работа с инсталираното оборудване. Представени да брошури от производителя 

на оборудването. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 

 
№ Вид на 

доставката/услугата 

Техн.характери

стики 

Участник 

Данс 

фарма 

ЕООД 

Участник 

Ридаком 

ЕООД 

Участник 

ФОТ ООД 

Участник 

АА Медикъл 

ООД 

Участник 

Лабимекс 

АД 

 Захранващо устройство 

за вертикална и 

хоризонтална 

електрофореза 

100-120/220-240 

V 

ДА 
 

ДА 

 
 

ДА 

 
 

ДА 

 
 

ДА 

 

 

Комисията установи, че представените технически предложения на участниците съответстват на 

задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до 

отваряне на ценовите предложения. 
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11. Обособена позиция № 11: Преносим спектрофото-метър: 

 

Комисията установи, че няма подадени оферти. 

 

 

12. Обособена позиция № 12: Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове: 

 

Комисията установи, че няма подадени оферти. 

 

 

13. Обособена позиция № 13: Термостат (инкубатор) за култивиране на микроорганизми с 

естествена циркулация (без вентилатор): 

 

Оферта е подадена от участника Ридаком ЕООД. 

 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 

 
№ Вид на 

доставката/услугата 

Техн.характеристики Участник Ридаком ЕООД 
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 Термостат (инкубатор) 

за култивиране на 

микроорганизми 
 

С естествена циркулация 

(без вентилатор) 

работна температура от + 5oС над стайната до 

максимум +800С                                                                                            

- обем на работната камера 48 л                                        

- корпус и работна камера от Анодиран-оксидиран 

алуминий  

- вътрешна стъклена врата без рамка за наблюдение 

на пробите без спад на температурата                                                 

- таймер, който може да се настрои от 1 мин до 99,9 

часа + позиция „hold”                                                                                       

- отложен старт – от 1 мин. до 99,9 часа                                      

- включени 2 рафта с възможност за добавяне на до 5 

допълнителни                                                                                     

- естествена циркулация на въздуха                                                   

– минимум турбулентност, без кръстосано 

замърсяване           - температурeн сензор Fе-Const                                                                           

- защита от прегряване                                                                     

– регулируем независим термостат за безопасност, 

който поема контрола в случай на повреда                                               

 - лесен за ползване контролен панел, включително 

голям ярък LED дисплей за температура и време                                                                         

- лесно програмиране                                                                      

- програмируеми граници на алармата                                          

- записване на данни на Memory Stick чрез USB порт 

до 125 дни                                                                                                     

- захранване -230V / 50-60Hz   

Internal Dimensions (WxDxH) mm.: 420x320x36                                                     

- гаранция - 2 години 

ДА 

 

 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

 

 

 

 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Комисията установи, че представеното техническо предложение на участника съответства на 

задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до отваряне 

на ценовите предложения. 

 

 

14. Обособена позиция № 14: Система за измерване на pH на биотехнологичен процес: 

 

Комисията установи, че няма подадени оферти от допуснат участник. 

 

 

15. Обособена позиция № 15: Елайза ридер /Microplate Absorbance Reader/: 
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Оферта е подадена от участниците Ридаком ЕООД, Биомедика ЕООД и Нова груп 

инвестмънт. 

 

За участника Ридаком ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника Биомедика ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника Нова Груп Инвестмънт: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

упълномощен от производителя на апаратурата представител, декларирано е, че доставената 

апаратура ще да носи фирменото лого на производителя, всички компоненти на 

оборудването/апаратурата да бъдат нови, неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването 

ще бъде доставено в оригиналната опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE 

Marking или еквивалент, ще бъде окомплектована с подробна документация (на хартиен или 

електронен носител) и гаранционна карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде 

инсталирано от изпълнителя и ще бъде проведено обучение от участника на служителите на 

възложителя за работа с инсталираното оборудване. Представени да брошури от производителя 

на оборудването. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 

 
№ Вид на 

доставката/услугата 

Техн.характеристики Участник 

Ридаком 

ЕООД 

Участник 

Биомедика 

ЕООД 

Участник Нова груп 

инвестмънт 

 Елайза ридер 

/Microplate 

Absorbance Reader/ 

1. Спектрофотометър за 

отчитане на ELISA плаки 

2. Обхват на абсорбцията, 

минимум 0 - 4000Abs 

3. Резолюция: 0.001Abs 

(показано), 0.0001Abs 

(калкулирано) 

4. Точност, минимум 0.5% или 

0,005Abs 

5. Съвместими плаки:  96 

ямкови, 24 ямкови, 6 ямкови 

и други 

6. Оптична система: 8-канална 

1. ДА 

 

2. ДА 

 

3. ДА 

 

 

4. ДА 

 

5. ДА 

 

 

6. ДА 

1. ДА 

 

2. ДА 

 

3. ДА 

 

 

4. ДА 

 

5. НЕ само 96 

ямкови 

 

6. ДА 

1. ДА 

 

2. НЕ 0-3000 

 

3. ДА 

 

 

4. ДА 

 

5. НЕ само 96 

ямкови 

 

6. ДА 
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оптична система 

7. Светлинен 

източник: Халогенна лампа, 

8V / 20W или друг 

8. Дължина на 

вълните (минимум 

включени филтри): 405, 

450, 492, 570, 620, 630nm, 

още 2 филтъра по избор 

9. Точност на дължината на 

вълната, миниму 1nm 

10. Пропускателна способност: 

<8nm 

11. Методики: End Point, Two 

Point, Kinetic 

12. Методи на изчисление: ABS. 

Cul-Off, Single Standard, 

Curve, Multi-Percenl, Percenl 

Logarithm, Linear 

Regression, Logarithm 

Regression, Exponenl 

Regression, Power Regression, 

4PL Regression 

13. Скорост на отчитане: 5 

секунди за 96 ямки (при 

единична дължина на 

вълната) 

14. Шейкър:  да – с възможност 

за настройка на времето и 

скоростта 

15. Управление: с компютър, 

двупосочна комуникация 

16. Памет: Повече от 100 

програми. до 100 000 тест 

резултати 

17. Принтер: Всички принтери 

са съвместими с Windows 

18. Интерфейс: RS-232, USB 

19. Захранване: AC 110V - 

240V, 50-60Hz 

20. Допълнителни 

функционалности: 

21. Функция за съхранение на 

лампата 

22. Автоматично записване на 

данните при неочаквано 

изключване 

23. Възможност за извършване 

на 12 различни теста на една 

плака 

 

7. ДА 

 

8. ДА 

 

 

 

 

9. ДА 

 

10. ДА 

 

11. ДА 

 

12. ДА 

 

 

 

 

 

 

 

13. ДА 

 

 

 

14. ДА 

 

 

15. ДА 

 

16. ДА 

 

 

17. ДА 

 

18. ДА 

19. ДА 

 

20. ДА 

 

21. ДА 

 

22. ДА 

 

 

23. ДА  

 

7. ДА 

 

 

8. ДА 

 

 

 

 

9. НЕ +-2nm 

 

10. НЕ:10±2nm 

 

11. ДА 

 

12. ДА 

 

 

 

 

 

 

 

13. НЕ <15 сек 

 

 

 

14. ДА 

 

 

15. ДА 

 

16. ДА 

 

17. ДА 

 

18. ДА 

 

19. ДА 

 

20. ДА 

 

21. ДА 

 

22. ДА 

 

 

23. ДА  

 

7. ДА 

 

 

8. ДА 

 

 

 

 

9. ДА 

 

10. НЕ: 10±2nm 

 

11. ДА 

 

12. ДА 

 

 

 

 

 

 

 

13. ДА 

 

 

 

14. ДА 

 

 

15. ДА 

 

16. ДА 

 

17. ДА 

 

18. ДА 

 

19. ДА 

 

20. ДА 

 

21. ДА 

 

22. ДА 

 

 

23. ДА  

 

Комисията установи, че представените техническото предложение на участника Ридаком 

ЕООД съответства на задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в 

техническата спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде 

допуснат до отваряне на ценовите предложения. 

 

Комисията установи, че за участникът Биомедика ЕООД 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, це е налице пречка участникът да бъде допуснат до оценка на техническотоо 
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предложение. В тази връзка комисията предлага на възложителя да отстрани участника на 

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

 

Комисията установи, че за участникът Нова инвестмънт груп 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, це 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. 

 

 

16. Обособена позиция № 16: Термоблок-шейкър: 

 

Оферта е подадена от участниците Лабимекс АД, Данс Фарма ЕООД и Ай Ви Ди България 

ЕООД. 

 

За участника Лабимекс АД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника Данс Фарма ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника Ай Ви Ди България ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

упълномощен от производителя на апаратурата представител, декларирано е, че доставената 

апаратура ще да носи фирменото лого на производителя, всички компоненти на 

оборудването/апаратурата да бъдат нови, неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването 

ще бъде доставено в оригиналната опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE 

Marking или еквивалент, ще бъде окомплектована с подробна документация (на хартиен или 

електронен носител) и гаранционна карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде 

инсталирано от изпълнителя и ще бъде проведено обучение от участника на служителите на 

възложителя за работа с инсталираното оборудване. Представени да брошури от производителя 

на оборудването. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 
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№ Вид на 

доставката/услугата 

Техн.характеристики Участник 

Лабимекс АД 

Участник Данс 

Фарма ЕООД 

Участник Ай 

Ви Ди 

България 

ЕООД 

 Термоблок-шейкър - Обхват на околната работна 

температура – от минимум +4˚С 

до 40˚С  

- Температурен капацитет на 

нагряване на уреда +5 ˚С до 100 

˚С 

- Еднородност на температурата 

в целия обем при 37˚С 

- Скорост от минимум 250 до 

максимум 1400 rpm 

- Амплитуда на движение – не 

по-малко от 2 мм 

- Таймер до минимум от 1 мин до 

не по-малко от 90 ч 

- Бързо загряване 

- Автоматично изключване при 

прегряване 

- Опция за сменяеми блокове – не 

по-малко от 4 вида 

- Включен блок за 24 

миниепруветки от 2 мл 

- Включен блок за плаки (96-

гнездни) 

- Включен комбиниран блок за 20 

x 0.5 мл, 12 x 1.5/2.0мл 

 - Резолюция на обхвата на 

околната работна температура – 

не по-ниска точност от 0.1 ˚С 

- Отклонение от еднородността 

на температурата в целия обем 

при 37˚С – не повече от ± 0.1 ˚С 

- Осигурен гаранционен и 

извънгаранционен сервиз с 

инженерен персонал на 

територията на Р. България и 

извършване на услугата на 

мястото на монтиране на апарата. 

- Гаранционен срок на системата 

– минимум 24 месеца от датата 

на инсталиране. 

- Предоставяне от участника на 

услуга за безплатна 

профилактика и проверка на 

апаратурата, при нужда, за 

период  от две години след 

ДА 

 

ДА 

 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

 

 

ДА 

 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

 

 

ДА 

 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

 

 

ДА 

 

 

ДА 
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изтичане на гаранционния срок 

на оферираната апаратура. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Комисията установи, че представените технически предложения на участниците съответстват на 

задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до 

отваряне на ценовите предложения. 

 

17. Обособена позиция № 17: Вортекс: 

 

Оферта е подадена от участниците Лабимекс АД, ФОТ ООД и Ай Ви Ди България ЕООД. 

 

За участника Лабимекс АД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника ФОТ ООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника Ай Ви Ди България ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

упълномощен от производителя на апаратурата представител, декларирано е, че доставената 

апаратура ще да носи фирменото лого на производителя, всички компоненти на 

оборудването/апаратурата да бъдат нови, неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването 

ще бъде доставено в оригиналната опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE 

Marking или еквивалент, ще бъде окомплектована с подробна документация (на хартиен или 

електронен носител) и гаранционна карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде 

инсталирано от изпълнителя и ще бъде проведено обучение от участника на служителите на 

възложителя за работа с инсталираното оборудване. Представени да брошури от производителя 

на оборудването. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 
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№ 

Вид на 

доставката/услугата 

Техн.характеристики Участник 

Лабимекс 

АД 

Участник 

ФОТ ООД 

Участник 

Ай Ви Ди 

България 

ЕООд 

 Вортекс 
Режима на работа автоматичен или 

непрексънат. 

Максимална скорост до 3000 rpm.  

Да притежава стандартна 

приставка за епруветки с диам. до 

28.5 мм. Размери (Ш x В x Д): 90 x 

80 x 150 mm.  

Задаване на скоростта: аналогово. 

Тип движение: орбитално. Орбита: 

4 mm  

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

Комисията установи, че представените технически предложения на участниците съответстват на 

задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до 

отваряне на ценовите предложения. 

 

 

18. Обособена позиция № 18: Компютърен вертикален автоклав тип „Тенджера под 

налягане”: 

 

Оферта е подадена от участниците Лабимекс АД и Ридаком ЕООД. 

 

За участника Лабимекс АД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника Ридаком ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 
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№ Вид на 

доставката/услугата 

Техн.характеристики Участник Лабимекс 

АД 

Участник Ридаком 

ЕООД 

 Компютърен вертикален 

автоклав тип „Тенджера под 

налягане” 

Автоматизиран процес на 

стерилизация, работно налягане 

1,15 bar или 1210С, не отделя 

пара през клапаните 

ДА ДА 

 

Комисията установи, че представените технически предложения на участниците съответстват на 

задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до 

отваряне на ценовите предложения. 

 

19. Обособена позиция № 19: Водна баня: 

 

Оферта е подадена от участника Лабимекс АД. 

 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 

 
№ Вид на доставката/услугата Техн.характеристики Участник Лабимекс АД 

 Водна баня - Капацитет минимум 5 л 

- Температурен обхват +5ºС до 100ºС над 

стайната 

- Резолюция не по-голяма от +/- 1 ºС 

- Таймер с диапазон от 1 до 9999 мин 

- Дигитален дисплей за контрол на 

температурата и времето 

- Максимални вътрешни размери – не повече 

от 300x150x100мм 

- Херметично запечатана мембранна 

клавиатура 

- Електрическа дренажна помпа с клапан 

- Капак от неръждаема стомана с два отвора 

(11 см) и редуциращи пръстени (8 и 5 см) 

- Възможност за програмиране чрез звуков 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 
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сигнал на време за работа и известяване 

- Звуков сигнал, при превишаване на 

зададената температура с 10 ºC 

- С електрическо захранване, отговарящо на 

стандартите на Р България (220V, 50Hz) 

- Осигурен гаранционен и извънгаранционен 

сервиз с инженерен персонал на територията 

на Р. България и извършване на услугата на 

мястото на монтиране на апарата. 

- Гаранционен срок на системата – минимум 

24 месеца от датата на инсталиране. 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

 

ДА 

 

Комисията установи, че представеното техническо предложение на участника съответства на 

задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъдат допуснат до 

отваряне на ценовите предложения. 

 

20. Обособена позиция № 20: Денситометър: 

 

Оферта е подадена от участниците Лабимекс АД и Ай Ви Ди България ЕООД. 

 

За участника Лабимекс АД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника Ай Ви Ди България ЕООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 

 
№ Вид на 

доставката/ус

лугата 

Техн.характеристики Участник Лабимекс АД Участник Ай Ви Ди 

България ЕООД 

 Денситометър - дължина на вълната 565±15nm 

- обхват на измерване 0.3-15.00McF 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 
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- резолюция на дисплея 0.1 McF 

- точност ±3% 

- време за измерване не повече от 1 сек 

- минимален обем на пробата 2мл 

- съвместим с епруветки с диаметър 16 

мм 

- LED дисплей 

- размери не по-големи от 170х120х80 

мм 

- С електрическо захранване, 

отговарящо на стандартите на Р 

България (220V, 50Hz) 

- Осигурен гаранционен и 

извънгаранционен сервиз с инженерен 

персонал на територията на Р. България 

и извършване на услугата на мястото на 

монтиране на апарата. 

Гаранционен срок на системата – 

минимум 24 месеца от датата на 

инсталиране на апарата. 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

 

 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

 

 

ДА 

 

Комисията установи, че представените технически предложения на участниците съответстват на 

задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участниците да бъдат допуснати до 

отваряне на ценовите предложения. 

 

 

21. Обособена позиция № 21: Термостат: 

 

Оферта е подадена от участниците Лабимекс АД и ФОТ ООД. 

 

За участника Лабимекс АД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

VWR International GmbH, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото лого 

на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

За участника ФОТ ООД: 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 
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проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

Комисията установи, че участникът Лабимекс АД представя теническо предложение за апарат от 

продуктовата гама на Memmert GmbH+Co.KG. Представено е оторизационно писмо от VWR 

International GmbH, в което е посочено, че оторизират участника за продажба, гаранционен и 

извънгаранционен сервиз за апарати от тяхната продуктова гама, както и за апарати от 

продуктовата гама на Memmert GmbH+Co.KG. Същевременно от участника не е преиложен 

документ, удостоверяващ, че VWR International GmbH е упълномощен от производителя 

Memmert GmbH+Co.KG да преупълномощава/оторизира трети лица за продажба, гаранционен 

и извънгаранционен сервиз. В тази връзка и предвид обстоятелствата декларирани от участника 

ФОТ, че същите са единствен оторизиран представител на производителя Memmert 

GmbH+Co.KG  за България и приложено писмо от производителя, че участникът Лабимекс АД 

не е оторизиран и обучен за сервизиране на апаратура от продуктовата гама на производителя, 

комисията взе решение да изпрати запитване до Memmert GmbH+Co.KG Memmert 

GmbH+Co.K за изясняване на посочените по-горе обстоятелства. Комисията взе решение да 

пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците след получаване на 

отговор от производителя Memmert GmbH+Co.KG. 

 

 

22. Обособена позиция № 22: Микроцинератор за инфрачервена дезинфекция: 

 

Оферта е подадена от участника ФОТ ООД. 

 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 

 
№ Вид на 

доставката/услугата 

Техн.характеристики Участник ФОТ 

ООД 

 Микроцинератор за 

инфрачервенадезинфек

ция 

- Уред за дезинфекция на игли и микробиологични йозета 

базиран на инрачервена топлина генерирана в керамична тръба с 

покритие от неръждаема стомана.  

- Подходящ за употреба в стерилни боксове и лабораторни 

помещения при надморска височина до 2000 м. 

- С електрическо захранване, отговарящо на стандартите на Р 

България (220V, 50Hz), да е стабилен при колебания на 

захранващото напрежение до ± 10% от номиналното 

напрежение, както и да издържа преходни пренапрежения 

(категория II от IEC 60364-4-443). 

- Да функционира без проблем в температурен диапазонт +5 до 

+40°C, при температурна влажност до поне 80% при 30°C и поне 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

 

ДА 
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50% при 40°C. 

- Да осигурява стерилизация в рамките на не повече от 5-7 

секунди нагряване на иглта/йозето. 

- с ергономичен дизайн и възможност да се регулира 

нагряващата тръба до пет различни позиции в 8 ° стъпки (-8 ° - 

32 °). 

- да достига работна температура на нагряване не по-ниска от 

1000°C. 

- керамичната тръба да е с температура на топене не по-ниска от 

1600°C. 

- уредът да не е по-тежък от 1.5 кг. 

- Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз с инженерен 

персонал на територията на Р. България и извършване на 

услугата на мястото на монтиране на апарата. 

- Гаранционен срок на системата – минимум 24 месеца от датата 

на инсталиране на апарата. 

 

ДА 

 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

Комисията установи, че представеното техническо предложение на участника съответства на 

задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до отваряне 

на ценовите предложения. 

 

 

23. Обособена позиция № 23: Ръчен брояч на колонии: 

 

Оферта е подадена от участника ФОТ ООД. 

 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 
№ Вид на 

доставката/услугата 

Техн.характеристики Участник ФОТ ООД 

 Ръчен брояч на 

колонии 

- уред за ръчно преброяване на колонии върху всякакъв вид 

агар с диаметър на полето за преброяване до 115 мм; 

- броителната плоча да е разграфена на квадрати с напречно 

сечение от 1 квадратен сантиметър за по-лесно оразмеряване 

на петритата и улеснение при преброяване на колониите; 

- пригоден за петриеви блюда от 40 мм до 100 мм; 

- с LED цифров дисплей, който позволява преброяване на 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 
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колонии между 0 – 999 броя; 

- Цифрите на брояча да могат да се регулират назад и напред 

ръчно; 

- да има лупа (с 3- и  9-кратно увеличение) с диаметър поне 

90 мм, прикрепена към гъвкав държач, който дава 

възможност за многоосна промяна на положението на лещата 

и ъгъла на осветяване; 

- поне две LED светлини под лупата, които да осигуряват 

ярко осветление отгоре при преброяване; 

- броячната плоча да е снабдена с LED осветление с 

променлив контрол на светлината; 

- Циркулярната LED осветяваща система да осигурява 

осветление без сянка и без трептене, без топлинно излъчване 

и с оптимална яркост на светлина; 

- Маркирането на колониите да се осъществява чрез 

„филцова писалка”, свързана към системата чрез кабел; 

- Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз с 

инженерен персонал на територията на Р. България и 

извършване на услугата на мястото на монтиране на апарата. 

- Гаранционен срок на системата – минимум 24 месеца от 

датата на инсталиране на апарата. 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

 

ДА 

 

 

Комисията установи, че представеното техническо предложение на участника съответства на 

задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до отваряне 

на ценовите предложения. 

 

 

24. Обособена позиция № 24: Дестилатор за вода: 

 

Комисията установи, че няма постъпили оферти. 

 

 

25. Обособена позиция № 25: Високоскоростна миницентрофуга: 

Оферта е подадена от участника ФОТ ООД. 

 

В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 
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№ Вид на 

доставката/услугата 

Техн.характеристики Участник ФОТ ООД 

 Високоскоростна 

миницентрофуга 

- Метален корпус с ниска гравитация осигурява 

стабилна и надеждна работа при максимална 

скорост; 

- Стартира и достига максималната скорост от 

минимум 15.000 об / мин с max 15.100 RCF за 

секунди;  

- Скоростта може да се настрои с неточност от 

минумум +/- 20 rpm; 

- да запаметява до минимум 10 различни 

програми; 

- да има взривозащитена и напълно затворена 

здрава конструкция за пълна безопасност; 

- да е с безчетков DC двигател, който да ускорява 

ротора до зададената скорост с ниски вибрации; 

- системата за извеждане на въздуха да осигурява 

свободен въздушен поток по време на висока 

скорост, за да се предотврати прегряване на 

пробите;  

- с голям LCD дисплей, който да позволява лесно 

за потребителя настройване и отчитане на 

функционалните параметри; 

- RPM, и RCF могат да бъдат настроени и 

показани; 

- Да предлага бързи завъртания на ротора чрез 

натискане и задържане на клавиша "pulse"; 

- Параметрите да могат да се променят след 

достигане на зададената скорост; 

- Таймерът да може да бъде настроен в диапазон 

от минимум 30 секунди до максимум 99 минути 

или непрекъснато движение; 

- Таймерът да започва след достигане на целевата 

скорост за по-точно време на работа; 

- Дизайнът да гарантира стабилна работа и висока 

точност на скоростта; 

- Да има двойна система за заключване на капака 

безопасност; 

- Електронната спирачка да спира веднага, когато 

капакът се отвори за безопасност на потребителя;  

- Капакът да се освобождава автоматично, когато 

роторът спре; 

- Да се достави с ротор от 12 гнезда, 

предназначени за директно поставяне на 

миниепруветки от 1.5 и 2.0 мл, като роторът да е 

окомплектован с 12 броя адаптери за 

миниепруветки от 0.5 мл; 

ДА 
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ДА 

 

ДА 

ДА 
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ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

ДА 
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- Роторът да се закрепва на конусен вал, който да 

позволява бърза и лесна смяна без инструменти; 

- по-малко от 56 dB ниво на шума; 

- Осигурен гаранционен и извънгаранционен 

сервиз с инженерен персонал на територията на Р. 

България и извършване на услугата на мястото на 

монтиране на апарата; 

- Гаранционен срок на уреда – минимум 24 

месеца от датата на инсталиране. 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

Комисията установи, че представеното техническо предложение на участника съответства на 

задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до отваряне 

на ценовите предложения. 

 

 

На 24.09.2019 г. в 10:00 часа в заседателната зала на Института по микробиология се събра 

комисията в непроменен състав. Председателят на комисията докладва получено писмо от 

производителя Memmert GmbH+Co.KG.   

 

Председателят на комисията докладва постъпило писмо от производителя Memmert 

GmbH+Co.KG.  До същия е изпратено запитване дали VWR International GmbH, 1150 Виена, 

Graumannagase № 7, Австрия е негов оторизиран представител за проджба, гаранционна и 

извънгаранционна поддръжка на предлаганите от Memmert GmbH+Co.KG. апарати. В случай, 

че същият е негов упълномощен представител при горните условия, моля да потвърди, че VWR 

International GmbH, 1150 Виена, Graumannagase № 7, Австрия има право да 

преупълномощава трети лица за проджба, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на 

предлаганите от продуктовата гама на Memmert GmbH+Co.KG. апарати. Приложено е и 

представеното от участника Лабимекс АД оторизационн писмо. В отговор на запитването, 

производителят Memmert GmbH+Co.KG е изпратил писмо по електронна поща, в което 

посочва, че VWR в Австрия е упълномощен да продава нашите продукти в търгове в България, 

но представител на VWR в Австрия 

Няма такива права, както и че „местният представител“ и неговите техници не са получили 

обучение то МЕМЕРТ за сервизиране на апаратурата. Посочват, че техният официален партньор 

в България е компаният ФОТ ООД, която има обучени техници за следпродажбени продажби 

услуги на техните апарати. 

 Предвид изложеното в писмото от производителя Memmert GmbH+Co.KG, комисията 

счита, че за участника Лабимекс АД не е налице оторизация от производителя на предлаганото 

оборудване за продажба, гаранзионен 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 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 № 

21. В тази връзка комисията предлага на възложителя да отстрани участника на основание 

чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП. 

Комисията продължи работа като пристъпи към разглеждане на техническите предложения по 

Обособена позиция № 21: Термостат: 

Оферта е представил участника ФОТ ООД.  
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В представеното техническо предложение, участникът е приложил оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата, декларирано е, че доставената апаратура ще да носи фирменото 

лого на производителя, всички компоненти на оборудването/апаратурата да бъдат нови, 

неупотребявани, с гарантиран произход, оборудването ще бъде доставено в оригиналната 

опаковка от доставяната апаратура притежава сертификат CE Marking или еквивалент, ще бъде 

окомплектована с подробна документация (на хартиен или електронен носител) и гаранционна 

карта, както и че, доставеното оборудване ще бъде инсталирано от изпълнителя и ще бъде 

проведено обучение от участника на служителите на възложителя за работа с инсталираното 

оборудване. Представени да брошури от производителя на оборудването. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за съотвествие с 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация: 

 
№ Вид на 

доставката/услугата 

Техн.характеристики Участник ФОТ ООД 

 Термостат - Работна температура от максимум +5 °С над 

стайната до поне +80 °С над стайната 

- Точност на температурата до 0.1 °C 

- Калибриране на температурата при три 

свободно избираеми точки 

- Нагласяне на температурата по Целзий и 

Фаренхайт 

 - Обем на работната камера не по-малък от 50 л 

- Материал на корпуса, вратите и работната 

камера неръждаема стомана 

- Вътрешна стъклена врата 

- Двуточково заключване на вратите 

- Дигитален таймер от минимум 1 минута до поне 

99 дни 

- Да е оборудван с рафт от неръждаема стомана с 

товароносимост не по –малка от 15 кг 

- Да осигурява циркулация на въздуха 

- Да е оборудван с температурен сензор, 

контролиращ ефективността при еднаква 

температурна стойност, клас DIN-А 

- Да е осигурена защита от прегряване на уреда 

чрез допълнително реле, следящо зададената 

температура 

- Цветен дисплей с адаптивен 

мултифункционален микропроцесорен контролер 

с висока резолюция 

- Настройка за език – поне 3 европейски, вкл. 

английски, немски и френски 

- С електрическо захранване, отговарящо на 

стандартите на Р България (220V, 50Hz) 

- Осигурен гаранционен и извънгаранционен 

сервиз с инженерен персонал на територията на Р. 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

ДА 

 

ДА 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 
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България и извършване на услугата на мястото на 

монтиране на апарата. 

- Гаранционен срок на системата – минимум 24 

месеца от датата на инсталиране на апарата. 

- Предоставяне от участника на услуга за 

безплатна профилактика и проверка на апарата, 

при нужда, за период от две години след изтичане 

на гаранционния срок на оферираната апаратура. 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

Комисията установи, че представеното техническо предложение на участника съответства на 

задължителните технически характеристики на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до отваряне 

на ценовите предложения. 

 

 

Допуснати участници до отваряне на ценовите предложения по обособени позиции: 

 

1. Обособена позиция № 1: Комплект мини вертикална система за електрофореза и 

блот (10 х 10 см): 

 

Ридаком ЕООД 

Биомед фючар ЕООД 

Лабимекс АД 

ФОТ ООД 

 

2. Обособена позиция № 2: Вортекс миксер класик: 

 

Лабимекс АД 

 

3. Обособена позиция № 3: Tермостат (инкубатор): 

 

Лабимекс АД 

Лабтех ЕООД 

 

4. Обособена позиция № 4: Вана за хоризонтална електрофореза: 

 

Ридаком ЕООД 

Биомед фючар ЕООД 

 

5. Обособена позиция № 5: Захранващо устройство за хоризонтална гел електрофореза: 

 

Ридаком ЕООД 

Биомед фючар ЕООД 

Лабимекс АД 

 

6. Обособена позиция № 6: Лабораторен автоклав: 

 

Лабимекс АД 

Данс фарма ЕООД 

 

7. Обособена позиция № 7: Електронна везна: 
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Ридаком ЕООД 

Лабимекс АД 

Елпак лизинг ЕООД 

 

8. Обособена позиция № 8: Аналитична везна: 

 

Елпак лизинг ЕООД 

 

9. Обособена позиция № 9: Вертикална гел-електрофореза: 

 

Ридаком ЕООД 

ФОТ ООД 

Лабимекс АД 

АА Медикъл ЕООД 

 

10. Обособена позиция № 10: Захранващо устройство за вертикална и хоризонтална 

електрофореза: 

 

Ридаком ЕООД 

ФОТ ООД 

Лабимекс АД 

АА Медикъл ЕООД 

Данс фарма ЕООД 

 

11. Обособена позиция № 13: Термостат (инкубатор) за култивиране на микроорганизми 

с естествена циркулация (без вентилатор): 

 

Ридаком ЕООД 

 

12. Обособена позиция № 15: Елайза ридер /Microplate Absorbance Reader/: 

Ридаком ЕООД 

 

13. Обособена позиция № 16: Термоблок-шейкър: 

 

Данс фарма ЕООД 

Лабимекс АД 

Ай Ви Ди България ЕООД 

 

14. Обособена позиция № 17: Вортекс: 

 

Ай Ви Ди България ЕООД 

Лабимекс АД 

ФОТ ООД 

 

15. Обособена позиция № 18: Компютърен вертикален автоклав тип „Тенджера под 

налягане”: 

Ридаком ЕООД 

Лабимекс АД 

 

16. Обособена позиция № 19: Водна баня: 

 






