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ПРОТОКОЛ № 3 

 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 
 

На 06.03.2020 г. в 11:00 часа, комисията в непроменен състав продължи работата, като проведе 
публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата в 
сградата на ИМикБ-БАН, в гр. София, ул. акад. Георги бончев, бл. 26. Датата и часа на публичното 
заседание бяха обявени по реда на чл. 57, ал. 3 ППЗОП чре публикуване на информация на „Профила 
на купувача“ на интернет сайта на възложителя на 02.03.2020 г., уведомяване на участниците в 
процедурата по електронна поща, като датата и часа бяха посочени и Протокол № 2 от работата на 
комисията публикуван на „Профила на купувача“ на интернет сайта на възложителя на 02.03.2020 г. 

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците и на средствата за 
масово осведомяване. 

Председателят на комисията обяви допуснатите участници след разглеждането на техническите 
предложения. След тези действия, комисията пристъпи към отваряне на пликовете с предлаганите 
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ценови параметри на допуснатите участници, като комисията взе решение оповестяването на 
ценовите предложения да се извърши по обособени позиции. Преди да пристъпи към отварянето 
комисията се увери, че пликовете са с ненарушена цялост с положени подписи на трима от членовете 
на комисията.  
  

I. Комисиятапристъпи към отваряне на ценовите предложения и оповестяване на съдържащите 
се в тях предложения, както следва: 

 
Обособена позиция № 1  “ Антитела и конюгати“ 
 

Участникът Ай Ви Ди България ООД  е предложил обща предлагана цена – 13247.00 /тринадесет 
хиляди двеста четиридесет и седем/ лева без ДДС; 

 

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

Участникът ФОТ ООД  е предложил обща предлагана цена – 5277.00 /пет хиляди седемдесет и 
седем/ лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 3 “ Химически продукти“ 

Участникът ФОТ ООД  е предложил обща предлагана цена – 20690.00 /двадесет хиляди шестстотин 
и деветдесет/ лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 5 „Пластмасова посуда, лабораторни консумативи, филтри, епруветки и 
аксесоари” 

Участникът ФОТ ООД  е предложил обща предлагана цена – 11322.50 /единадесет хиляди триста 
дваесет и два лева и петдесет атотинки/ лева без ДДС; 

 

 Обособена позиция № 6 „Ензими. Ензимни и други тестове, китове и реактиви към тях ” 

Участникът ФОТ ООД  е предложил обща предлагана цена – 13161.00 /тринадесет хиляди сто 
шестдесет и един лева/ лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 7 „Имунологични китове“ 

Участникът Ай Ви Ди България ООД  е предложил обща предлагана цена – 5821.00 /пет хиляди 
осемстотин дваесет и един/ лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 9: „Реактиви и консумативи за флоуцитометричен анализ“ 

Участникът Диамед ООД  е предложил обща предлагана цена – 2117.70 /две хиляди сто и 
седемнадесет лева и седемдесет стотинки/ лева без ДДС; 
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Обособена позиция № 11 “ Продукти за трансфекция на клетъчни линии“ 

Участникът Антисел България ООД  е предложил обща предлагана цена – 13577.95 /тринадесет 
хиляди петстотин седемдесет и седем лева и деветдесет и пет стотинки/ лева без ДДС; 

 

 Обособена позиция № 12 „Рективи за електрофореза и определяне на протеини ” 

Участникът ФОТ ООД  е предложил обща предлагана цена – 2997.00 /две хиляди деветстотин 
деветдесет и седем/ лева без ДДС; 

С отварянето и оповестяването на ценовите предложения приключи публичната част от работата на 
комисията. Комисията продължи своята работа при закрити врати в непроменен състав на заседания 
проведени на 10.03.2020 г. и 11.03.2020 г. 

Комисията установи, следното: 
 

Обособена позиция № 1  “ Антитела и конюгати“ 
Ценовото предложение на участника Ай Ви Ди България ООД  е представено по образец. Посочен е 
начин на плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и 
включва всички разходи на участника. 
 
Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до класиране в процедурата. 

 

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

Ценовото предложение на участника ФОТ ООД  е представено по образец. Посочен е начин на 
плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 
всички разходи на участника. 
 
Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до класиране в процедурата. 

 

Обособена позиция № 3 “ Химически продукти“ 

Ценовото предложение на участника ФОТ ООД е представено по образец. Посочен е начин на 
плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 
всички разходи на участника. 
 
Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до класиране в процедурата. 

 

Обособена позиция № 5 „Пластмасова посуда, лабораторни консумативи, филтри, епруветки и 
аксесоари” 

Ценовото предложение на участника ФОТ ООД е представено по образец. Посочен е начин на 
плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 
всички разходи на участника. 
 
Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до класиране в процедурата. 



4 
 

 

 Обособена позиция № 6 „Ензими. Ензимни и други тестове, китове и реактиви към тях ” 

Ценовото предложение на участника ФОТ ООД е представено по образец. Посочен е начин на 
плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 
всички разходи на участника. 
 
Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до класиране в процедурата. 

 

Обособена позиция № 7 „Имунологични китове“ 

Ценовото предложение на участника Ай Ви Ди България ООД  е представено по образец. Посочен е 
начин на плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и 
включва всички разходи на участника. 
 
Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до класиране в процедурата. 

 

Обособена позиция № 9: „Реактиви и консумативи за флоуцитометричен анализ“ 

Ценовото предложение на участника Диамед ООД  е представено по образец. Посочен е начин на 
плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 
всички разходи на участника. 
 
Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до класиране в процедурата. 

 

Обособена позиция № 11 “ Продукти за трансфекция на клетъчни линии“ 

Участникът Антисел България ООД  е предложил обща предлагана цена – 13577.95 /тринадесет 
хиляди петстотин седемдесет и седем лева и деветдесет и пет стотинки/ лева без ДДС; 

 

 Обособена позиция № 12 „Рективи за електрофореза и определяне на протеини ” 

Ценовото предложение на участника ФОТ ООД е представено по образец. Посочен е начин на 
плащане, съгласно изискванията на възложителя, както и че предлаганата цена е крайна и включва 
всички разходи на участника. 
 
Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до класиране в процедурата. 

Комисията извърши класиране на участниците на база на критерия за оценка на предложенията 
посочен в обявлението и документацията за участие – „най-ниска цена“ по обособени позиции, както 
следва: 
 

За Обособена позиция № 1  “ Антитела и конюгати“ 
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Първо място - Ай Ви Ди България ООД  с обща предлагана цена – 13247.00 /тринадесет хиляди 
двеста четиридесет и седем/ лева без ДДС; 

 

За Обособена позиция № 2 “ Хранителни среди и добавки за развитие на биологични култури“ 

Първо място ФОТ ООД  с обща предлагана цена – 5277.00 /пет хиляди седемдесет и седем/ лева 
без ДДС; 

 

За Обособена позиция № 3 “ Химически продукти“ 

Първо място ФОТ ООД  с обща предлагана цена – 20690.00 /двадесет хиляди шестстотин и 
деветдесет/ лева без ДДС; 

 

За Обособена позиция № 5 „Пластмасова посуда, лабораторни консумативи, филтри, епруветки 
и аксесоари” 

Първо място ФОТ ООД  с обща предлагана цена – 11322.50 /единадесет хиляди триста дваесет и 
два лева и петдесет атотинки/ лева без ДДС; 

 

 За Обособена позиция № 6 „Ензими. Ензимни и други тестове, китове и реактиви към тях ” 

Първо място ФОТ ООД  с обща предлагана цена – 13161.00 /тринадесет хиляди сто шестдесет и 
един лева/ лева без ДДС; 

 

За Обособена позиция № 7 „Имунологични китове“ 

Първо място Ай Ви Ди България ООД  с обща предлагана цена – 5821.00 /пет хиляди осемстотин 
дваесет и един/ лева без ДДС; 

 

За Обособена позиция № 9: „Реактиви и консумативи за флоуцитометричен анализ“ 

Първо място Диамед ООД  с обща предлагана цена – 2117.70 /две хиляди сто и седемнадесет лева 
и седемдесет стотинки/ лева без ДДС; 

 

За Обособена позиция № 11 “ Продукти за трансфекция на клетъчни линии“ 

Първо място Антисел България ООД  с обща предлагана цена – 13577.95 /тринадесет хиляди 
петстотин седемдесет и седем лева и деветдесет и пет стотинки/ лева без ДДС; 

 

 За Обособена позиция № 12 „Рективи за електрофореза и определяне на протеини ” 

Първо място ФОТ ООД  с обща предлагана цена – 2997.00 /две хиляди деветстотин деветдесет и 
седем/ лева без ДДС; 
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