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ПРОТОКОЛ № 1 

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

 От дейността на комисията назначената със Заповед № I-16/28.01.2020 г. на Директора на 
Институт по микробиология „Стефан Ангелов” при Българска академия на науките. Комисия за 
отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в публично 
състезание с предмет: „Доставка на химикали, среди  и добавки, ензими, различни тестове и 
китове, пластмасови лабораторни изделия, специфични реактиви, реактиви за молекулярна 
биология, антитела и конюгати, лабораторни пипети и аксесоари, продукти за полимеразно-
верижна реакция, необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” 
към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти” със дванадесет обособени позиции:  
 

Обособена позиция № 1: Антитела и конюгати; 
 

Обособена позиция № 2: Хранителни среди и добавки за развитие на биологични култури; 
 

Обособена позиция № 3: Химически продукти; 
 

Обособена позиция № 4: Продукти за полимеразно-верижна реакция; 
 

Обособена позиция № 5: Пластмасова посуда, лабораторни консумативи, филтри, 
епруветки и аксесоари;  

 
Обособена позиция № 6: Ензими. Ензимни и други тестове, китове и реактиви към тях; 
Обособена позиция № 7:Имунологични китове; 

 
Обособена позиция № 8: Диагностични китове; 

 
Обособена позиция № 9: Реактиви и консумативи за флоуцитометричен анализ; 

 
Обособена позиция № 10: Мултиплексна система за едновременен флоуцитометричен 
анализ; 

 
Обособена позиция № 11: Продукти за трансфекция на клетъчни линии; 

 
Обособена позиция № 12: Рективи за електрофореза и определяне на протеини; 

открита с Решение № РО-06 от 19.12.2019 г., публикувано в РОП под № 950571 и Обявление изх. № 
977 от 19.12.2019 г., публикувано в РОП под № 950578  с УИН в РОП 01482-2019-0005 
 

I. На 29.01.2020 г. в съответствие с горецитираната заповед на Възложителя в сградата на 
Институт по микробиология „Стефан Ангелов” при Българска академия на науките (ИМикБ-БАН), 
гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 26, в зала 208 в 11:00 часа се събра комисия в състав: 
 
Председател:  1. доц. Петя Димитрова – ИМикБ-БАН 

 Членове:   2. гл. асист. д-р Мая Захариева- ИМикБ-БАН 
   3.гл. асист.д-р Николина Михайлова - ИМикБ-БАН 
   4 Виолета Манолова – счетоводител ИМикБ-БАН; 

  5. Гергана Гергова-Ангелова- юрист 
за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в открита птоцедура с 
предмет: „Доставка на химикали, среди  и добавки, ензими, различни тестове и китове, 
пластмасови лабораторни изделия, специфични реактиви, реактиви за молекулярна биология, 
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антитела и конюгати, лабораторни пипети и аксесоари, продукти за полимеразно-верижна 
реакция, необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН 
за изпълнение на научно-изследователски проекти”  с дванадесет обособени позиции. 
 
Заседанието на комисията започна в 11:10 часа. 
 

II. Сесия по отваряне на офертите 
Отварянето на офертите беше публично и на него не присъстваха представители на 
участниците и представители на средствата за масово осведомяване. 

 
В изпълнение на разпоредбите на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, представител на деловодството на ИМикБ-
БАН, предаде с приемо-предавателен протокол съставен на 29.01.2020 г. 10:30 ч. на председателя на 
комисията подадените в оределения краен срок за получаване на офертите – 27.01.2020 г., 17:00 часа 
–5 броя опаковки с оферти в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост, както следва: 
 

 
Пореде
н № на 
оферта 

та 

Име на участника, подал оферта Регистрационен № на 
офертата, получен в 

Деловодството на ИМикБ-
БАН, включително дата и 

час на получаване на 
офертата 

 

Брой 
получени 
опаковки 

1. Антисел България ООД 82/27.01.2020 г., 12.20 ч., 
поз.11 

1 плик 

2. Диамед ООД 83/27.01.2020 г., 14.40 ч., поз. 
9 

1 плик 

3. Ай Ви Ди България ООД  

 

86/27.01.2020 г., 16.25 ч., поз.1 
и 7 

1 плик 

4. Ридаком ЕООД 87/27.01.2020 г., 16.35 ч., 
поз.2, 5, 6 

1 плик 

5. 

 

Фот ООД 89/27.01.2020 г.,16.50 ч., поз.2, 
3, 5, 6, 12 

1 плик 

 
Председателят на комисията запозна членовете на комисията със съдържанието на съставения на 
основание чл. 48, ал. 1 ППЗОП входящ регистър на офертите, след което в изпълнение на чл. 51, ал. 8 
ППЗОП, всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). 

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

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отварянето на офертите по 
реда на тяхното постъпване в присъствието на упълномощените представители на участниците, както 
следва: 
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II.1. Участникът Антисел България ООД е представил оферта с № 82/27.01.2020 г., 12.20 ч. 
Участникът участва за обособена позиция № 11 “ Продукти за трансфекция на клетъчни линии“.  
След отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с офертата се съдържат:  

- Заявление за участие; 

- техническо предложение; 

- ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

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

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

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и съдържащия се в офертата запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 
II.2. Участникът Диамед ООД е представил оферта с вх. № 83/27.01.2020 г., 14.40 часа. Участникът 
участва за Обособена позиция № 9: „Реактиви и консумативи за флоуцитометричен анализ“. 
След отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с офертата се съдържат: 

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

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

- ЕЕДОП представен на отпичен носител; 

- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

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

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

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 
подписаха техническите предложения на участника и съдържащите се в офертата запечатани 
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 
II.3. Участникът Ай Ви Ди България ООД  е представил оферта с вх. № 86/27.01.2020 г., 16.25 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 1  “ Антитела и конюгати“ и обособена позиция № 7 
„Имунологични китове“. След отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с 
офертата се съдържат: 

- Заявление за участие за всяка от обособените позиции; 

- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

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

- техническо предложение за всяка от обособените позиции; 

- ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

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

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 
подписаха техническите предложения на участника за всяка от обособените позиции и съдържащите 
се в офертата запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”.  



4 
 

 
II.4. Участникът РИДАКОМ ООД е представил оферта с вх. № 87/27.01.2020 г., 16.35 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 2 “ Хранителни среди и добавки за развитие на 
биологични култури”, Обособена позиция № 5 „Пластмасова посуда, лабораторни 
консумативи, филтри, епруветки и аксесоари” и Обособена позиция № 6 „Ензими. Ензимни и 
други тестове, китове и реактиви към тях ”. След отварянето на плика с офертата, комисията 
констатира, че в плика с офертата се съдържат: 

- Заявление за участие за всяка от обособените позиции; 

- Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ по образец;  

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

- техническо предложение за всяка от обособените позиции; 

- ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

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

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 
подписаха техническите предложения на участника за всяка от обособените позиции и съдържащите 
се в офертата запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”.  
 
II.5. Участникът ФОТ ООД е представил оферта с вх. № 89/27.01.2020 г.,16.50 часа. Участникът 
участва за обособена позиция Обособена позиция № 2 “ Хранителни среди и добавки за развитие 
на биологични култури“, Обособена позиция № 3 “ Химически продукти“, Обособена позиция 
№ 5 „Пластмасова посуда, лабораторни консумативи, филтри, епруветки и аксесоари”, 
Обособена позиция № 6 „Ензими. Ензимни и други тестове, китове и реактиви към тях ” и 
Обособена позиция № 12 „Рективи за електрофореза и определяне на протеини ”. След 
отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с офертата се съдържат: 

- заявление за участие;  
- техническо предложение за всяка една от обособените позиции; 
- ЕЕДОП представен на оптичен носител; 
- 5 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”; 
- Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец – 2бр. 
- Декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ-2бр; 

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

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

 
Комисията установи, че за Обособена позиция № 4 –„ Продукти за полимеразно-верижна 
реакция“, Обособена позиция № 8 –„ Диагностични китове: и обособена позиция № 10 – 
„Мултиплексна система за едновременен флоуцитометричен анализ“ няма постъпили оферти. 
 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията в 13:00 часа на 30.01.2020 г.  
 

Комисията продължи при закрити врати своята работа в непроменен състав и пристъпи към 
разглеждане на офертите за съответствието им с личното състояние на участниците и критериите за 
подбор на Възложителя на заседания проведени на 10.02.2020 г., 17.02.2020 г., и 19.02.2020 г.  
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III. Лично състояние на участниците. Критерии за подбор. 

III.1. Участникът Антисел България ООД е представил оферта с № 82/27.01.2020 г., 12.20 ч. 
Участникът участва за обособена позиция № 11 “ Продукти за трансфекция на клетъчни линии“.  

Представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват 
участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин 
и форма. ЕЕДОП-ът съдържа всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и 
критериите за подбор по обществената поръчка.  

 В ЕЕДОП-а е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника, 
изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, наличие на 
внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008. По така представения документ, 
комисията констатира, че участникът покрива изискванията на Възложителя посочени в 
обществената поръчка по отношение на изискванията за личностно състояние и критериите за 
подбор, като има сертификат по ISO 9001:2015 издаден от TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A, 
Сертификат № 041060129, валиден от 30.11.2018 г. до 29.11.2021 г. Обхват: Представителство, 
търговия, техническа поддръжка и сервиз на научна и медицинска апаратура. Търговия с реактиви, 
консумативи, аксесоари, лекарствени продукти. Посочен е общ и конкретен годишен оборот за 
последните три приключили финансови години, който съответства на прогнозната стойност на 
поръчката. Посочена е и минимум 1 /една/ доставка извършена от участника за последните три 
години с предмет сходен с предмета на обществената поръчка. 
 
Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 

 

- В Част III: „Основания за изключване“, раздел А: „Основания, свързани с наказателни 
присъди“, на въпроса: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, 
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има 
правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на 
тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която 
е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага 
период на изключване, пряко определен в присъдата?“, участникът не е посочил дали 
съответните документи са на разположение в електронен формат: (уеб адрес, орган или 
служба, издаващи документа, точно позоваване на документа).  

- В част III: „Основания за изключване“, раздел: Б: „Основания, свързани с плащането на 
данъци или социално осигурителни вноски“, при отговора на въпроса: „Икономическият 
оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или 
социално осигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в 
държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на 
установяване?“, участникът не е посочил дали съответните документи са на разположение в 
електронен формат: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 
документа).  

- в част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социално осигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
-държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано 
със задълженията му за заплащане на социално осигурителни вноски, както в страната, в 
която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е 
различна от държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази 
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също 
е отговорил с НЕ.  
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- В част III: „Основания за изключване“, раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, 
конфликти на интереси или професионално нарушение“, при отговора на въпроса: 
„Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, 
или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с 
кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура, 
съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се 
администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена?“, 
участникът не е посочил дали съответните документи са на разположение в електронен 
формат: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа). 

- В част IV „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“:  
участникът е посочил общ и конкретен годишен оборот за последните три приключили 
финансови години, но не е посочил дали съответните документи са на разположение в 
електронен формат: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 
документа). 

 

Съгласно изискванията на Възложителя, в ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от 
възложителя и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

 

III.2. Участникът Диамед ООД е представил оферта с вх. № 83/27.01.2020 г., 14.40 часа. Участникът 
участва за Обособена позиция № 9: „Реактиви и консумативи за флоуцитометричен анализ“. 

Представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват 
участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин 
и форма. ЕЕДОП-ът съдържа всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и 
критериите за подбор по обществената поръчка.  

 В ЕЕДОП-а е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника, 
изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, наличие на 
внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008. По така представения документ, 
комисията констатира, че участникът покрива изискванията на Възложителя посочени в 
обществената поръчка по отношение на изискванията за личностно състояние и критериите за 
подбор, като има сертификат по ISO 9001:2015 № 10113894, издаден на 02.08.2018 г. и валиден до 
28.07.2020 г. Сертификата е с обхват "Внос, продажба и инсталиране на медицинско оборудване и 
консумативи. Гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на медицинско оборудване". 
Посочен е общ и конкретен годишен оборот за последните три приключили финансови години, който 
съответства на прогнозната стойност на поръчката. Посочена е и минимум 1 /една/ доставка 
извършена от участника за последните три години с предмет сходен с предмета на обществената 
поръчка. 
 
Проверката на ЕЕДОП-а установи, че: 

 
- в част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 

може ли да представи удостоверение за платени социално осигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор НЕ, като не е посочил ако съответната документация 
е достъпна в електронен формат.  

- в част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, 
на въпроса издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член 
на неговия административен, управителен или надзорен орган или лице, което има 
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правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на 
тези органи, окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, 
терористични престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, 
изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на 
хора, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно 
за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ.  

- в част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социално осигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
-държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано 
със задълженията му за заплащане на социално осигурителни вноски, както в страната, в 
която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е 
различна от държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази 
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също 
е отговорил с НЕ.  

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

- в част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на общият годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за всяка една от последните три приключили финансови години, като е 
посочил че тази информация не е достъпна от органите  от база данни в членка на ЕС.  
 

Съгласно изискванията на Възложителя, в ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от 
възложителя и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

 
III.3. Участникът Ай Ви Ди България ООД  е представил оферта с вх. № 86/27.01.2020 г., 16.25 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 1  “ Антитела и конюгати“ и обособена позиция № 7 
„Имунологични китове“. Представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, 
които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 
ППЗОП, съгласно определения начин и форма. ЕЕДОП-ът съдържа всички елементи, които са 
заложени в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.  

 В ЕЕДОП-а е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника, 
изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, наличие на 
внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008. По така представения документ, 
комисията констатира, че участникът покрива изискванията на Възложителя посочени в 
обществената поръчка по отношение на изискванията за личностно състояние и критериите за 
подбор, като има общ и конкретен годишен оборот за последните три приключили финансови 
години, който съответства на прогнозната стойност на поръчката. Посочена е и минимум 1 /една/ 
доставка извършена от участника за последните три години с предмет сходен с предмета на 
обществената поръчка. 
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Проверката на ЕЕДОП-а за Обособена позиция № 1, установи, че: 

- в част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социално осигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор НЕ, като не е посочил ако съответната документация 
е достъпна в електронен формат.  

- в част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, 
на въпроса издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член 
на неговия административен, управителен или надзорен орган или лице, което има 
правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на 
тези органи, окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, 
терористични престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, 
изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на 
хора, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно 
за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ.  

- в част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социално осигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
-държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано 
със задълженията му за заплащане на социално осигурителни вноски, както в страната, в 
която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е 
различна от държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази 
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също 
е отговорил с НЕ.  

- в част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на общият годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за всяка една от последните три приключили финансови години, като е 
посочил че тази информация не е достъпна от органите от база данни в членка на ЕС.  

- В Част IV, Раздел Г„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление“ е посочил наличие на внедрена система за управление на качеството по стандарт 
ISO  9001:2008 или еквивалентен, не е посочен номер, датата на валидност на сертификата, 
издателят му и обхватът на действие. 

 

Съгласно изискванията на Възложителя, в ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от 
възложителя и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

 
Проверката на ЕЕДОП-а за Обособена позиция № 7, установи, че: 

- в част II Информация за икономическия оператор, раздел А, т. д – Икономическият оператор 
може ли да представи удостоверение за платени социално осигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението, чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната база 
данни, участникът е отговорил с отговор НЕ, като не е посочил ако съответната документация 
е достъпна в електронен формат.  

- в част III Основания за изключване, раздел А – Основания, свързани с наказателни присъди, 
на въпроса издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член 
на неговия административен, управителен или надзорен орган или лице, което има 
правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на 
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тези органи, окончателна присъда за участие в престъпна организация, корупция, измама, 
терористични престъпление или престъпления, които са свързани с терористични дейности, 
изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на 
хора, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази информация достъпна ли е безплатно 
за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също е отговорил с НЕ.  

- в част III Основания за изключване, раздел Б Основания свързани с плащането на данъци или 
социално осигурителни вноски, на въпросите икономическия оператор извършил ли е 
нарушение, свързано със задълженията му за заплащане на данъци, както в страната, в която е 
установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 
-държавата на установяване?, икономическият оператор извършил ли е нарушение свързано 
със задълженията му за заплащане на социално осигурителни вноски, както в страната, в 
която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е 
различна от държавата на установяване?, участникът е отговорил с НЕ, като на въпроса, тази 
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава-членка на ЕС, също 
е отговорил с НЕ.  

- в част IV Критерии за подбор, раздел Б-Икономическо и финансово състояние, на въпроса, за 
размера на общият годишен оборот по години, икономическият оператор е посочил общ 
годишен оборот за всяка една от последните три приключили финансови години, като е 
посочил че тази информация не е достъпна от органите от база данни в членка на ЕС.  

- В Част IV, Раздел Г„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление“ е посочил наличие на внедрена система за управление на качеството по стандарт 
ISO  9001:2008 или еквивалентен, не е посочен номер, датата на валидност на сертификата, 
издателят му и обхватът на действие. 

 

Съгласно изискванията на Възложителя, в ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от 
възложителя и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

 
III.4. Участникът РИДАКОМ ООД е представил оферта с вх. № 87/27.01.2020 г., 16.35 часа. 
Участникът участва за обособена позиция № 2 “ Хранителни среди и добавки за развитие на 
биологични култури”, Обособена позиция № 5 „Пластмасова посуда, лабораторни 
консумативи, филтри, епруветки и аксесоари” и Обособена позиция № 6 „Ензими. Ензимни и 
други тестове, китове и реактиви към тях ”. 
Комисията установи, че представения от комисията ЕЕДОП не е попълнен от участника и не е 
подписан от него. 
 
 
 
III.5. Участникът ФОТ ООД е представил оферта с вх. № 89/27.01.2020 г.,16.50 часа. Участникът 
участва за обособена позиция Обособена позиция № 2 “ Хранителни среди и добавки за развитие 
на биологични култури“, Обособена позиция № 3 “ Химически продукти“, Обособена позиция 
№ 5 „Пластмасова посуда, лабораторни консумативи, филтри, епруветки и аксесоари”, 
Обособена позиция № 6 „Ензими. Ензимни и други тестове, китове и реактиви към тях ” и 
Обособена позиция № 12 „Рективи за електрофореза и определяне на протеини ”. 
 
Представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да представляват 
участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин 
и форма. ЕЕДОП-ът съдържа всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и 
критериите за подбор по обществената поръчка.  
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 В ЕЕДОП-а е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника, 
изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, наличие на 
внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008. По така представения документ, 
комисията констатира, че участникът покрива изискванията на Възложителя посочени в 
обществената поръчка по отношение на изискванията за личностно състояние и критериите за 
подбор, като има сертификат по ISO 9001:2015, № BG11/5713, издаден на 17.02.2018г. със срок 
на валидност до 12.02.2020г.; Обхват на сертифицирането: Търговия с лабораторни химикали, 
консумативи, апаратура, обзавеждане и сервизна дейност, издаден от СЖС България ЕООД. Посочен 
е общ и конкретен годишен оборот за последните три приключили финансови години, който 
съответства на прогнозната стойност на поръчката. Посочена е и минимум 1 /една/ доставка 
извършена от участника за последните три години с предмет сходен с предмета на обществената 
поръчка. 
 

В заключение, комисията не установи пропуски, не пълноти или несъответствия на 
информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с 
изискванията за личното състояние на участника. 

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

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

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

като едновременно с това се публикува и на профила на купувача на Институт по Миробиология 
„Стефан Ангелов” при БАН. 

 
С извършване на гореописаните действия, комисията приключи своята работа на 19.02.2020 г. 
в 17:30 часа. 

 

Комисия: 

1. Председател - доц. Петя Димитрова  

2. гл. ас. д-р Мая Захариева  

3. гл.ас. д-р Николина Михайлова  

4. Виолета Манолова  

5. Гергана Гергова-Ангелова  
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