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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ РИ-05-195/17.02.2020 г. 

 

На основание чл. 108, ал. 1, чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и утвърден Протокол № 
3 на 14.02.2020 г. по чл. 181, ал. 5 във връзка с чл. 106 от ЗОП на комисия назначена на основание чл. 103, 
ал. 1 от ЗОП със Заповед № I-108/14.11.2019 г. на Директора на Институт по микробиология 
„Стефан Ангелов” при Българска Академия на Науките. Комисия за отваряне, разглеждане, оценка 
и класиране на постъпилите оферти на участниците в публично състезание с предмет: 
„Доставка на антитела и маркирани антитела, имунологични китове, химикали и реактиви, 
специфични продукти за нетерапевтични цели, реактиви и консумативи за електрофореза, 
среди за клетъчно култивиране и добавки към тях, реактиви и консумативи за 
флоуцитометричен анализ за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.002-0001 
“Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и 
инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, 
процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с 
партньор ИМикБ-БАН“ със седем обособени позиции:  
 
1. Обособена позиция № 1: Антитела и маркирани антитела;  
2. Обособена позиция № 2: Имунологични китове; 
3. Обособена позиция № 3: Химикали и реактиви; 
4. Обособена позиция № 4: Специфични продукти за нетерапевтични цели; 
5. Обособена позиция № 5: Реактиви и консумативи  за електрофореза; 
6. Обособена позиция № 6: Среди за клетъчно култивиране и добавки към тях; 
7. Обособена позиция № 7: Реактиви и консумативи за флоуцитометричен анализ. 
открита с Решение № РО-05/22.10.2019 г., публикувано в РОП под № 940447 и Обявление изх. № 
690 от 22.10.2019 г., публикувано в РОП под № 940451 с УИН в РОП 01482-2019-0004 
 

 

Р Е Ш И Х: 

I. Отстранявам от процедурата за възлагане на обществена поръчка следните участници: 
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1. На основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП, отрстранявам участникът Ридаком ЕООД с оферта 
с вх. № 767/13.11.2019 г., 14:46 часа. за обособена позиция № 6 “ Среди за клетъчно 
култивиране и добавки към тях“.  

Мотиви: Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, в което не е 
изпълнил изискванията на възложителя за обособена позиция № 6 и по-конкретно за 
подпозиция 5- 4-(2-хидроксиетил) пиперазин-1-етансулфонова киселина (HEPES), тъй като 
не са налице Активности: без ДНАзна, РНАзна и протеазна активност, които са задължителни 
технически изисквания на възложителя, съгласно техническата спецификация. В тази връзка 
участникът е предствил предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на 
изискванията на възложителя посочени в документацията за участие в процедурата. 

 
II. Обявявам следното класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

антитела и маркирани антитела, имунологични китове, химикали и реактиви, 
специфични продукти за нетерапевтични цели, реактиви и консумативи за 
електрофореза, среди за клетъчно култивиране и добавки към тях, реактиви и 
консумативи за флоуцитометричен анализ за нуждите на проект № BG05M2OP001-
1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на 
инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 
„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с партньор ИМикБ-БАН“, 
проведена по критерии „най-ниска цена“: 

 
За обособена позиция № 1 “ Антитела и маркирани антитела“: 

Първо място - ФОТ ООД с обща предлагана цена за изпълнение – 25 842.00 лева без ДДС. 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

За Обособена позиция № 3: “Химикали и реактиви“: 

Първо място ФОТ ООД с обща предлагана цена за изпълнение –5 315.00 лева без ДДС. 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 
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отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

За Обособена позиция № 4 “Специфични продукти за нетерапевтични цели“: 

Първо място ФОТ ООД с обща предлагана цена за изпълнение –3 555.00 лева без ДДС. 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

За Обособена позиция № 5 “ Реактиви и консумативи  за електрофореза“: 

Първо място - ФОТ ООД с обща предлагана цена за изпълнение –769.00 лева без ДДС. 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

За Обособена позиция № 6 “ Среди за клетъчно култивиране и добавки към тях“: 

Първо място - ФОТ ООД с обща предлагана цена за изпълнение –2 069.00 лева без ДДС. 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 



 
 

Проект BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на 
инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, 
процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“  

 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

III. На основание чл. 108, ал. 4 от Закона за общетвените поръчки във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 
1 от Закона за побществените поръчки, прекратявам публично състезание за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Доставка на антитела и маркирани антитела, 
имунологични китове, химикали и реактиви, специфични продукти за 
нетерапевтични цели, реактиви и консумативи за електрофореза, среди за 
клетъчно култивиране и добавки към тях, реактиви и консумативи за 
флоуцитометричен анализ за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.002-0001 
“Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и 
инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския 
фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие 
на центрове за компетентност“ с партньор ИМикБ-БАН“ за следните обособени 
позиции:   

 

1. Обособена позиция № 2: Имунологични китове; 
2. Обособена позиция № 7: Реактиви и консумативи за флоуцитометричен анализ. 

 

Мотиви: В срока за подаване на оферти за участие в публичното състезание за посочените 

обособени позиции не е подадена нито една оферта за участие в процедурата. 

IV. Определям за изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции: 

За обособена позиция № 1 “ Антитела и маркирани антитела“: 

ФОТ ООД с обща предлагана цена за изпълнение – 25 842.00 лева без ДДС. 

 

За Обособена позиция № 3: “Химикали и реактиви“: 

ФОТ ООД с обща предлагана цена за изпълнение –5 315.00 лева без ДДС. 

 

За Обособена позиция № 4 “Специфични продукти за нетерапевтични цели“: 

ФОТ ООД с обща предлагана цена за изпълнение –3 555.00 лева без ДДС. 

 

За Обособена позиция № 5 “ Реактиви и консумативи  за електрофореза“: 

ФОТ ООД с обща предлагана цена за изпълнение –769.00 лева без ДДС. 
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