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ПРОТОКОЛ № 2 

 От дейността на комисията назначената със Заповед № I-63/28.05.2020 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 открита 

процедура с предмет: „Доставка на научноизследователска апаратура за нуждите на Център 

по компетентност – Институт по микробиология - БАН” Включва закупуване на 

научноизследователска апаратура 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 с двадесет и две обособени позиции, както следва: 

 

1. Обособена позиция 1:“Доставка на Цитоцентрофуга“; 

2. Обособена позиция 2:“Доставка на 3D Шейкър“; 

3. Обособена позиция 3:“Доставка на Аналитична везна“; 

4. Обособена позиция 4:“Доставка на Лабораторна везна“; 

5. Обособена позиция 5:“Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“; 

6. Обособена позиция 6:“Доставка на Система за дейонизирана вода“; 

7. Обособена позиция 7:“Доставка на Мултифункционален спектро-фотометър за 

плаки“; 

8. Обособена позиция 8:“Доставка на CO2 Инкубатор“; 

9. Обособена позиция 9:“Доставка на Мултифункционален ELISpot четец“; 

10. Обособена позиция 10:“Доставка на Фотодокументационна система“; 

11. Обособена позиция 11:“Доставка на Дълбоко-замразяващ фризер“; 

12. Обособена позиция 12:“Доставка на Съдова система за течен азот“; 

13. Обособена позиция 13:“Доставка на Конвенционален PCR апарат“; 

14. Обособена позиция 14:“Доставка на Микроарей скенер“; 

15. Обособена позиция 15:“Доставка на Микроскопска апаратура“; 

16. Обособена позиция 16:“Доставка на Система за хистологични изследвания“; 

17. Обособена позиция 17:“Ламинарен кабинет клас II”; 

18. Обособена позиция 18:“Автоматизиран брояч на клетки с възможност за 

флуоресцентна детекция“ 

19. Обособена позиция 19:“UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети“ 

20. Обособена позиция 20:“ Mногорежимен четец за микроплаки“ 

21. Обособена позиция 21:“ Комплект едноканални вариабълни пипети“ 

22. Обособена позиция 22:“ Система за течна хроматография“ 

открита с Решение РО-ОП 1 от дата 11.03.2020 г., публикувано в РОП под 964565, Обявление № 

259  от 11.03.2020 г., публикувано в РОП под № 964570 и в  Официалния вестник на Европейския 

съюз 2020/S 053-125610 от 16.03.2020 г.и Решение за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация № РИзм. – 01 от 5.04.2020 г., публикувано в регистъра на 

обществените поръчки под № 972721 и в Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 076-

179924 от 17.04.2020 г.  с УИН в РОП 01482-2020-0001 
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На закрити заседания проведени на 30 юни, 15 юли, 24 Август, 31 август, 3 септември и 08 

септември 2020 г. и 18 септември 2020 г. от 10:00 часа комисията продължи своята работа в 

непроменен състав, като пристъпи към разглеждане на допълнително представените от 

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

обществена поръчка с предмет „Доставка на научноизследователска апаратура за нуждите на 

Център по компетентност – Институт по микробиология - БАН” Включва закупуване на 

научноизследователска апаратура 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 с двадесет и две обособени позиции, 

 

Заседанията протекоха при следния ред: (I) Разглеждане на представените допълнителни 

документи от участниците; (II) Разглеждане на техническите предложения на допуснатите 

участници; и (III) Оценяване и класация на техническите предложения.  

Преди да пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участниците документи, 

комисията се увери, че Протокол № 1 е изпратен до всички участници на 23.06.2020 г. в 

съответствие с чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

/ППЗОП/, като в същия ден е публикуван и на интернет страницата на Възложителя, Профил на 

купувача.  

 

I. Разглеждане на допълнително представени документи по Протокол 1. 

 

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 – 30.06.2020 г. 

 

Представените от участниците документи са както следва: 

I.1. Участникът Лабтех ЕООД е представил допълнителни документи към оферта с вх. № 

635/25.06.2020 г., 10:00 часа. Участникът участва за обособена позиция № 2 “Доставка на 3D 

Шейкър“; Обособена позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“ и 

Обособена позиция № 6 “Доставка на Система за дейонизирана вода“. Участникът е представил 

потвърждение за удължаване срокът на валидноста на подадената от участника оферта до датата 

определена като краен срок за получаване на офертите във връзка с Решение за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация № РИзм. – 01 от 5.04.2020 г., публикувано 

в регистъра на обществените поръчки под № 972721 и в Официалния вестник на Европейския 

съюз 2020/S 076-179924 от 17.04.2020 г., нов ЕЕДОП и оторизационни писма от производителя на 

апаратурата. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи, както следва: 
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за обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“ 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в част IV 

„Критерии за подбор“ са отстранени. 

Допълнително участникът е представил копие с печат „Вярно с оригинала“ на оторизационно 

писмо от производителя на предлаганото оборудване.  

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът Лабтех ЕООД ООД отговаря на изискванията, заложени в обявлението и 

документацията за участие, поради което същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на 

техническото предложение за Обособена позиция № 2.  

за Обособена позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“ 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в част IV 

„Критерии за подбор“ са отстранени. 

Допълнително участникът е представил копие с печат „Вярно с оригинала“ на оторизационно 

писмо от производителя на предлаганото оборудване MPW Med. Instruments за търговия/ 

дистрибуция и сервиз/гаранционно обслужване на предлаганата от тях апаратура. 

Оторизационното писмо е с дата 30.03.2017 г. и е с валидност до 31.12.2020 г. 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът Лабтех ЕООД ООД отговаря на изискванията, заложени в обявлението и 

документацията за участие, поради което същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на 

техническото предложение за Обособена позиция № 5.  

За Обособена позиция № 6 “Доставка на Система за дейонизирана вода“. 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в част IV 

„Критерии за подбор“ са отстранени. 

Допълнително участникът е представил копие с печат „Вярно с оригинала“ на оторизационно 

писмо от производителя на предлаганото оборудване Adrona SIA за търговия/дистрибуция и 

сервиз/гаранционно обслужване на предлаганата от тях апаратура. Оторизационното писмо е с 

дата 06.04.2020 г. и е с валидност до 31.12.2020 г. 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът Лабтех ЕООД ООД отговаря на изискванията, заложени в обявлението и 

документацията за участие, поради което същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на 

техническото предложение за Обособена позиция № 6.  

 

I.2. Участникът Медицинска Техника Инженеринг ООД е представил допълнителни документи 

с вх. № 644/29.06.2020 г., 09:40 часа. Участникът участва за обособена позиция № 15 “Доставка 

на Микроскопска апаратура“. Участникът е представил потвърждение за удължаване срокът на 

валидноста на подадената от участника оферта до датата определена като краен срок за подаване 

на офертите във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 

информация № РИзм. – 01 от 5.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под 

№ 972721 и в Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 076-179924 от 17.04.2020 г., нов 
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ЕЕДОП и оторизационно писмо от производителя на апаратурата. Комисията пристъпи към 

разглеждане на допълнителните документи, както следва: 

 

за Обособена позиция № 15 “Доставка на Микроскопска апаратура“. 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в част III 

Основания за изключване, част IV „Критерии за подбор“ са отстранени. 

Допълнително участникът е представил копие с печат „Вярно с оригинала“ на оторизационно 

писмо от производителя на предлаганото оборудване Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, от дата 

09.04.2020г за конкретната процедура, със срок на валидност за целия период на търга и 

сключения договор. 

Участникът е представил и справка за общия оборот и конкретен оборот за последните три 

години. 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът Медицинска Техника Инженеринг ООД отговаря на изискванията, заложени в 

обявлението и документацията за участие, поради което същият няма пречка да бъде допуснат до 

разглеждане на техническото предложение за Обособена позиция № 15.  

 

I.3. Участникът АА Медикъл България ООД е представил допълнителни документи с вх. № 

656/30.06.2020 г., 10:14  часа. Участникът участва за обособена позиция № 10 “Доставка на 

Фотодокументационна система“; Обособена позиция № 13 “Доставка на Конвенционален 

PCR апарат“ и Обособена позиция № 22 “ Система за течна хроматография“. Участникът е 

представил потвърждение за удължаване срокът на валидноста на подадената от участника оферта 

до датата определена като краен срок за подаване на офертите във връзка с Решение за одобряване 

на обявление за изменение или допълнителна информация № РИзм. – 01 от 5.04.2020 г., 

публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972721 и в Официалния вестник на 

Европейския съюз 2020/S 076-179924 от 17.04.2020 г., нов ЕЕДОП и оторизационно писмо от 

производителя на апаратурата. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните 

документи, както следва: 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в част IV 

„Критерии за подбор“ са отстранени. 

Допълнително участникът е представил копие с печат „Вярно с оригинала“ на оторизационно 

писмо от производителя на предлаганото оборудване Био-Рад Европна ГмбХ, от дата 18.11.2019 г. 

със срок на валидност до 31.12.2020 г.. 

Участникът е представил и справка за общия оборот и конкретен оборот за последните три 

години. 

Участникът е представил информация за извършени минимум 1 (една) дейности/доставки с 

предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за Обособена позиция 10: “Доставка 

на Фотодокументационна система“ и Обособена позиция № 22: “ Система за течна 

хроматография“. 



 
 

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“  

 
 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът АА Медикъл България ООД отговаря на изискванията, заложени в обявлението и 

документацията за участие, поради което същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на 

техническото предложение за Обособени позиции № 10, № 13 и № 22.  

 

I.4. Участникът Лабимекс АД е представил допълнителни документи с вх. № 642/26.06.2020 г., 

14:00 часа. Участникът участва за обособена позиция № 1 “Доставка на Цитоцентрофуга“; 

Обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“; Обособена позиция № 3 “Доставка на 

Аналитична везна“; Обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна везна“; Обособена 

позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“; Обособена позиция № 7 

“Доставка на Мултифункционален спектро-фотометър за плаки“; Обособена позиция № 17 

“Ламинарен кабинет клас II”; Обособена позиция № 19 “UV/ Vis спектрофотометър за работа 

с кювети“ и Обособена позиция № 21 “Комплект едноканални вариабълни пипети“. 

Участникът е представил потвърждение за удължаване срокът на валидноста на подадената от 

участника оферта до датата определена като краен срок за подаване на офертите във връзка с 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РИзм. – 01 от 

5.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972721 и в Официалния 

вестник на Европейския съюз 2020/S 076-179924 от 17.04.2020 г., нов ЕЕДОП и оторизационни 

писма от производителите на апаратурата. Комисията пристъпи към разглеждане на 

допълнителните документи, както следва: 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията установи, че констатираните несъответствия в част II 

Информация за икономическия оператор, част III Основания за изключване и част IV „Критерии 

за подбор“ са отстранени. 

Допълнително участникът е представил копие с печат „Вярно с оригинала“ на оторизационни 

писма от производителите на предлаганото оборудване, както следва: 

- за Обособена позиция 1:“Доставка на Цитоцентрофуга“ оторизация от производителя Fisher 

Scientific ot 06.02.2020 г. за оторизация на неофициална основа, валидна до 31.12.2020 г. 

- Обособена позиция 2:“Доставка на 3D Шейкър“ оторизация от производителя IKA от 

14.04.2020 г., за конкретната процедура, валидна до 31.12.2020 г.;  

- Обособена позиция 3:“Доставка на Аналитична везна“ оторизация от производителя A&D 

от 03.04.2020 г.;  

- Обособена позиция 4:“Доставка на Лабораторна везна“ оторизация от производителя Adam 

equipment от 02.04.2020 г. издадено за конкретната процедура;  

- Обособена позиция 5:“Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“ оторизация от 

производителя NUVE с ID 01482-2020-0001 с валидност срока на договора ако участникът 

бъде избран за изпълнител;  

- Обособена позиция 7:“Доставка на Мултифункционален спектро-фотометър за плаки“ 

оторизация от дистрибутор VWR за производителя Biotek от 24.03.2020 г. с валидност 

срока на договора ако участникът бъде избран за изпълнител;  
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- Обособена позиция 17:“Ламинарен кабинет клас II” оторизация от производителя Fisher 

Scientific ot 06.02.2020 г. за оторизация на неофициална основа, валидна до 31.12.2020 г. 

- Обособена позиция 19:“UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети“ оторизация от 

производителя Eppendorf от април 2020 г., издадено за конкретната процедура и  

- Обособена позиция 21:“ Комплект едноканални вариабълни пипети“ оторизация от 

производителя HTL от 111.06.2019 г. с валидност да 31.12.2021 г. 

Участникът е представил и справка за общия оборот и конкретен оборот за последните три години 

за всяка от обособените позиции. 

Участникът е представил копие на сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015 от 

орган по сертификация на системи от СЖС България ЕООД със Сертификат BG 16/93057 валиден 

от 04 февруари 2019 до 03 февруари 2022 

Участникът е представил информация за извършени минимум 1 (една) дейности/доставки с 

предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за Обособена позиция 2:“Доставка на 

3D Шейкър“. 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът Лабимекс АД, заложени в обявлението и документацията за участие, поради което 

същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение за Обособени 

позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 17, № 19 и № 21.  

 

I.5. Участникът CTL Europe GmbH е представил допълнителни документи с вх. № 624/23.06.2020 

г., по електронна поща. Участникът участва за обособена позиция № 9 “Доставка на 

Мултифункционален ELISpot четец“. Участникът е представил потвърждение за удължаване 

срокът на валидноста на подадената от участника оферта до датата определена като краен срок за 

подаване на офертите във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация № РИзм. – 01 от 5.04.2020 г., публикувано в регистъра на 

обществените поръчки под № 972721 и в Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 076-

179924 от 17.04.2020 г., нов ЕЕДОП и оторизационни писма от производителите на апаратурата. 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи, както следва: 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в част IV 

„Критерии за подбор“ са отстранени. 

Участникът е представил в превод на български език: 

-  Декларации за съответствие на предлаганата апаратура; 

- Регистрация на пълномощно в търговския регистър; 

- Годишни финансови отчети за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.; 

- Данъчно удостоверение; 

- Сертификат за съответствие за социално осигуряване; 

- Удостоверение за гражданска отговорност; 
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- Сертификат по ISO на участника; 

- Документ за регистрация. 

  

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът CTL Europe GmbH, заложени в обявлението и документацията за участие, поради 

което същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение за 

Обособена позиция № 9.  

 

I.6. Участникът Биомедика България ЕООД е представил допълнителни документи с вх. № 

645/29.06.2020 г., 10:40 часа. Участникът участва за обособена позиция № 10 “Доставка на 

Фотодокументационна система“ и Обособена позиция № 16 “Доставка на Система за 

хистологични изследвания“. Участникът е представил потвърждение за удължаване срокът на 

валидноста на подадената от участника оферта до датата определена като краен срок за подаване 

на офертите във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 

информация № РИзм. – 01 от 5.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под 

№ 972721 и в Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 076-179924 от 17.04.2020 г., нов 

ЕЕДОП и оторизационни писма от производителите на апаратурата. Комисията пристъпи към 

разглеждане на допълнителните документи, както следва: 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в част II 

Информация за икономическия оператор и част IV „Критерии за подбор“ са отстранени. 

Участникът е представил информация за реализирания общ оборот, включително минимален 

оборот в областта на доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за 

съответните обособени позиции, за която участникът участва, изчислен на база годишните 

обороти на участника за последните три приключили финансови години в размер на прогнозната 

стойност на съответната обособена позиция.  

Участникът е представил информация за изпълнена минимум минимум 1 (една) доставка с 

предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП), за всяка от обособените позиции. 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът Биомедика България ЕООД, заложени в обявлението и документацията за участие, 

поради което същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение 

за Обособени позиции № 10 и № 16.  

 

I.7. Участникът Биомед Фючар ЕООД е представил допълнителни документи с вх. № 

654/29.06.2020 г., 15:15 часа. Участникът участва за обособена позиция № 1 “Доставка на 

Цитоцентрофуга“; обособена позиция № 10 “Доставка на Фотодокументационна система“ и 

Обособена позиция № 11 “Доставка на Дълбоко-замразяващ фризер“. Участникът е представил 

потвърждение за удължаване срокът на валидноста на подадената от участника оферта до датата 

определена като краен срок за подаване на офертите във връзка с Решение за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация № РИзм. – 01 от 5.04.2020 г., публикувано 

в регистъра на обществените поръчки под № 972721 и в Официалния вестник на Европейския 

съюз 2020/S 076-179924 от 17.04.2020 г., нов ЕЕДОП и оторизационни писма от производителите 
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на апаратурата. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи, както 

следва:  

за обособена позиция № 1 “Доставка на Цитоцентрофуга“ 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в IV 

„Критерии за подбор“ са отстранени. 

Участникът е представил допълнителни пояснения от производителя Сигма Лабораторни 

центрофуги, в които се пояснява, че произвежданата от тях апаратура е съвместима с консумативи 

на Thermo Fischer, които са предложения в конкретната процедура във връзка с изискванията на 

възложителя. Представено е оториационно писмо от Ви енд Сървисис ООД, като е посочено 

упълномощаване на участника по обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

научноизследователска апаратура за нуждите на Център по компетенстност – Институт по 

микробиология – БАН“ по 19 обособени позиции, съгласно Обявление за поръчка 259/11.03.2020 

г.“ и за обществена поръчка съгласно Обявление за поръчка 287/11.03.2020 г.“ с 22 обособени 

позиции.  

Участникът е представил информация за реализирания общ оборот, включително минимален 

оборот в областта на доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за 

съответната обособена позиция, за която участникът участва, изчислен на база годишните обороти 

на участника за последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност 

на съответната обособена позиция.  

Участникът е представил информация за изпълнена минимум минимум 1 (една) доставка с 

предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП), за обособената позиция. 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът Биомед Фючар ЕООД, заложени в обявлението и документацията за участие, поради 

което същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение за 

Обособена позиция № 1.  

за обособена позиция № 10 “Доставка на Фотодокументационна система“ 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в IV 

„Критерии за подбор“ са отстранени. 

Участникът е представил информация за реализирания общ оборот, включително минимален 

оборот в областта на доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за 

съответната обособена позиция, за която участникът участва, изчислен на база годишните обороти 

на участника за последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност 

на съответната обособена позиция.  

Участникът е представил информация за изпълнена минимум минимум 1 (една) доставка с 

предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП), за обособената позиция. 

Участникът е представил оторизационно писмо от производителя Syngene за обособена позиция 

10.  
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Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът Биомед Фючар ЕООД, заложени в обявлението и документацията за участие, поради 

което същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение за 

Обособена позиция № 10. 

За обособена позиция № 11 “Доставка на Дълбоко-замразяващ фризер“ 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в IV 

„Критерии за подбор“ са отстранени. 

Участникът е представил информация за реализирания общ оборот, включително минимален 

оборот в областта на доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за 

съответната обособена позиция, за която участникът участва, изчислен на база годишните обороти 

на участника за последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност 

на съответната обособена позиция.  

Участникът е представил информация за изпълнена минимум минимум 1 (една) доставка с 

предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП), за обособената позиция. 

Участникът е представил оторизационно писмо от производителя „Арктитко“ за обособена 

позиция 11. 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът Биомед Фючар ЕООД, заложени в обявлението и документацията за участие, поради 

което същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение за 

Обособена позиция № 11. 

 

I.8. Участникът Биосистеми ООД е представил д с вх. № 635/29.06.2020 г., 15:35 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 19 “UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети“ и 

Обособена позиция № 20 “ Mногорежимен четец за микроплаки“. Участникът е представил 

потвърждение за удължаване срокът на валидноста на подадената от участника оферта до датата 

определена като краен срок за подаване на офертите във връзка с Решение за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация № РИзм. – 01 от 5.04.2020 г., публикувано 

в регистъра на обществените поръчки под № 972721 и в Официалния вестник на Европейския 

съюз 2020/S 076-179924 от 17.04.2020 г., нов ЕЕДОП и оторизационни писма от производителите 

на апаратурата. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи, както 

следва: 

за обособена позиция № 19 “UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети“ 

 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в част IV 

„Критерии за подбор“ са отстранени. 

Участникът е представил оторизационно писмо от производителя Епендорф АГ от м. декември 

2019г., валидно до 31.12.2020г., подписано от регионалния директор за югоизточна Европа - 

Недим Гредел.  

Участникът е представил копие на Сертификат, издаден от сертифициращия орган OHMI EuroCert 

GmbH, Берлинско шосе 66, 39144 Магдебург, Германия, в удостоверение на това, че Биосистеми 
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ООД, ул. „Неофит Рилски“ № 25, 1000 гр. София, България, има разработена и внедрена система 

за управление на качеството, която покрива изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015. 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът Биосистеми ООД, заложени в обявлението и документацията за участие, поради 

което същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение за 

Обособени позиции № 19.  

За Обособена позиция № 20 “ Mногорежимен четец за микроплаки“ 

 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в част IV 

„Критерии за подбор“ са отстранени. 

Участникът е представил оторизационно писмо от производителя БиЕмДжи Лабтех от м. 

22.08.2018г., валидно до 31.12.2020г., подписано от директор международни продажби -д-р 

Мариян Орбан.  

Участникът е представил копие на Сертификат, издаден от сертифициращия орган OHMI EuroCert 

GmbH, Берлинско шосе 66, 39144 Магдебург, Германия, в удостоверение на това, че Биосистеми 

ООД, ул. „Неофит Рилски“ № 25, 1000 гр. София, България, има разработена и внедрена система 

за управление на качеството, която покрива изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015. 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът Биосистеми ООД, заложени в обявлението и документацията за участие, поради 

което същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение за 

Обособени позиции № 20.  

 

I.9. Участникът ФОТ ООД е представил оферта с вх. № 649/29.06.2020 г., 13:00 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“; обособена позиция № 4 

“Доставка на Лабораторна везна“; обособена позиция № 7 “Доставка на Мултифункционален 

спектро-фотометър за плаки“; и Обособена позиция № 21 “ Комплект едноканални 

вариабълни пипети“.  Участникът е представил потвърждение за удължаване срокът на 

валидноста на подадената от участника оферта до датата определена като краен срок за подаване 

на офертите във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 

информация № РИзм. – 01 от 5.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под 

№ 972721 и в Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 076-179924 от 17.04.2020 г., нов 

ЕЕДОП и оторизационни писма от производителите на апаратурата. Комисията пристъпи към 

разглеждане на допълнителните документи, както следва:  

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в част IV 

„Критерии за подбор“ са отстранени. 

Участникът е представил списък с изпълнени дейности/договори, от който е видно, че за същия е 

налице минимум 1 (една) дейност за последните три години, изпълнена към датата определена 

като краен срок за подаване на офертите за всяка една от обособените позиции, за които 

участникът участва. 

Участникът е приложил оторизационни писма, както следва: 



 
 

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“  

 
 

- Производителя Сигма-Алдрих Хеми, филиал на Мерк от 14.01.2020 г. с валидност до 

31.12.2020 г.; 

- Производителя Лаб Лоджистик Груп за представителство на Ел Ел Джи продукти от 

08.01.2020 г. с валидност до 31.12.2020 г.; 

- Производителя Клевър Сайънтифик от 01.04.2020 г. 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът ФОТ ООД, заложени в обявлението и документацията за участие, поради което 

същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение за Обособени 

позиции № 2, № 4, № 7 и № 21.  

 

I.10. Участникът РИДАКОМ ЕООД е представил оферта с вх. № 657/30.06.2020 г., 11:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна везна“; обособена 

позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“; обособена позиция № 10 

“Доставка на Фотодокументационна система“; и Обособена позиция № 21 “ Комплект 

едноканални вариабълни пипети“. Участникът е представил потвърждение за удължаване 

срокът на валидноста на подадената от участника оферта до датата определена като краен срок за 

подаване на офертите във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация № РИзм. – 01 от 5.04.2020 г., публикувано в регистъра на 

обществените поръчки под № 972721 и в Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 076-

179924 от 17.04.2020 г., нов ЕЕДОП и оторизационни писма от производителите на апаратурата. 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи, както следва: 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в част II 

Информация за икономическия оператор, част III Основания за изключване и част IV „Критерии 

за подбор“ са отстранени. 

Участникът е приложил справка за реализирания конкретен оборот от дейнсти сходни с предмета 

на поръчката за последните три години за всяка от обособените позиции. 

Участникът е представил оторизационни писма от производителите на предлаганата апаратура, 

както следва: 

- Вилбер Лоурмат от 0.01.2019 г. с валидност до 31.12.2024 г.; 

- Adam Eqipment Company Limited от 07.02.2019 г. с валидност до 14.02.2021 г. 

- NUVE SANAYI MALZEMELERI I.MALAT VE TICARET от 14.06.2019 г. с валидност до 

31.12.2021 г. 

- Capp Aps ot 24.01.2020 г. с валидност – 3 години от датата на издаване; 

- AHN Biotechnologie от 20.09.2019 г. с валидност 2 години от датата на издаване 

Участникът е представил списък с изпълнени дейности/договори, от който е видно, че за същия е 

налице минимум 1 (една) дейност за последните три години, изпълнена към датата определена 

като краен срок за подаване на офертите за всяка една от обособените позиции, за които 

участникът участва. 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът РИДАКОМ ЕООД, заложени в обявлението и документацията за участие, поради 



 
 

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“  

 
 

което същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение за 

Обособени позиции № 4, № 5, № 10 и № 21.  

 

I.11. АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД е представил допълнителни документи с вх. № 535/25.06.2020 

г., 9:30 часа. Участникът участва за обособена позиция № 17 “Ламинарен кабинет клас II” и 

Обособена позиция № 18 “Автоматизиран брояч на клетки с възможност за флуоресцентна 

детекция“. Участникът е представил ЕЕДОП-и за всяка от обособените позиции и оторизационни 

писма от производителите на предлаганото оборидване. 

за обособена позиция № 17 “Ламинарен кабинет клас II”  

 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в част III 

Основания за изключване и част IV „Критерии за подбор“ са отстранени. 

Участникът е представил оторизационно писмо от производителя ThermoFisher Scientific издадено 

на 14.01.2020 за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Обхват: участие в тръжни процедури; 

изпращане на оферти; сключване на договори; продажби; доставки; инсталация, гаранционно и 

извънгаранционно обслужване в България. 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД, заложени в обявлението и документацията за участие, 

поради което същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение 

за Обособени позиции № 17.  

 

 за Обособена позиция № 18 “Автоматизиран брояч на клетки с възможност за 

флуоресцентна детекция“ 

 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията останови, че констатираните несъответствия в част III 

Основания за изключване и част IV „Критерии за подбор“ са отстранени. 

Участникът е представил оторизационно писмо от производителя ThermoFisher Scientific издадено 

на 14.01.2020 за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Обхват: участие в тръжни процедури; 

изпращане на оферти; сключване на договори; продажби; доставки; инсталация, гаранционно и 

извънгаранционно обслужване в България. 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД, заложени в обявлението и документацията за участие, 

поради което същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение 

за Обособени позиции № 18.  

 

I.12. ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД е представил оферта с вх. № 659/30.06.2020 г., 14:26 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“; обособена позиция № 

3 “Доставка на Аналитична везна“; обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна 

везна“; обособена позиция № 11 “Доставка на Дълбоко-замразяващ фризер“; обособена 

позиция № 13 “Доставка на Конвенционален PCR апарат“; и Обособена позиция № 21 “ 

Комплект едноканални вариабълни пипети“. Участникът е представил нов ЕЕДОП, 

оторизационни писма от производителите на предлаганото оборудване. 



 
 

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“  

 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи, както следва: 

След проверка на новия ЕЕДОП Комисията установи, че констатираните несъответствия в част II 

Информация за икономическия оператор, част III Основания за изключване и част IV „Критерии 

за подбор“ са отстранени. 

Участникът е приложил копие на Сертификат № 20.02.524-QM, издаден на 14/04/2020, валиден до 

13/04/2021 Inspect Uluslarasi Belelendirme ve Gozetim Hiz, Tic, Ltd, Турция 

Участникът е приложил справка за реализирания конкретен оборот от дейнсти сходни с предмета 

на поръчката за последните три години за всяка от обособените позиции. 

Участникът е представил оторизационни писма от производителите на предлаганата апаратура, 

както следва: 

- ИКА от 14.05.2020 г. с валидност до 31.12.2020 г.; 

- Adam Eqipment Company Limited от 24.06.2020 г. с валидност до 31.12.2021 г. 

- Kern & Son ot 03.04.2020 г.  с валидност до 31.12.2021 г. 

- Arctiko за конкретната обществена поръчка с валидност до приключване на поръчката; 

- DLAB Scienific от 05.05.2020 г. с валидност до 31.12.2020 г.; 

- Accumax Lab Technology  с валидносто до 31.12.2021 г. 

Участникът е представил списък с изпълнени дейности/договори, от който е видно, че за същия е 

налице минимум 1 (една) дейност за последните три години, изпълнена към датата определена 

като краен срок за подаване на офертите за всяка една от обособените позиции, за които 

участникът участва. 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД, заложени в обявлението и документацията за участие, 

поради което същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение 

за Обособени позиции № 2, № 3, № 4, № 11, № 13 и № 21.  

 

I.13. ЕЛТА 90М ООД е представил допълнителни документи с вх. № 639/26.06.2020 г. 

Участникът участва за обособена позиция № 1 “Доставка на Цитоцентрофуга“; обособена 

позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“; обособена позиция № 3 “Доставка на Аналитична 

везна“; обособена позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“; обособена 

позиция № 6 “Доставка на Система за дейонизирана вода“; обособена позиция № 7 “Доставка 

на Мултифункционален спектро-фотометър за плаки“; обособена позиция № 8 “Доставка на 

CO2 Инкубатор“; обособена позиция № 11 “Доставка на Дълбоко-замразяващ фризер“; 

обособена позиция № 12 “Доставка на Съдова система за течен азот“; и Обособена позиция № 

14 “Доставка на Микроарей скенер“. Участникът е представил нови ЕЕДОП-и за всяка от 

обособените позиции.  

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи, както следва: 



 
 

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“  

 
 

След проверка на новите ЕЕДОП-и за всяка от обособените позиции, Комисията останови, че 

констатираните несъответствия в част II Информация за икономическия оператор, част III 

Основания за изключване и част IV „Критерии за подбор“ са отстранени. 

Участникът е представил списък с изпълнени дейности/договори, от който е видно, че за същия е 

налице минимум 1 (една) дейност за последните три години, изпълнена към датата определена 

като краен срок за подаване на офертите за всяка една от обособените позиции, за които 

участникът участва. 

Въз основа на представените допълнителни документи и информация комисията смята, че 

участникът ЕЛТА 90М ООД, заложени в обявлението и документацията за участие, поради което 

същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение за Обособени 

позиции № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 11, № 12 и № 14.  

 

Решение на Комисията: 

След прегледа на всички допълнително изпратени документи и електронни ЕЕДОП-и на оптичен 

носител, комисията счита, че няма пречки горепосочените участници в процедурата да бъдат 

допуснати до разглеждане на техническите предложения за съответните обособени позиции. 

 

I. Разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката /технически 

предложения/ на участниците 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.  

 

II.1. Участникът Лабтех ЕООД е представил оферта с вх. № 398/14.04.2020 г., 10:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“; Обособена позиция № 

5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“ и Обособена позиция № 6 “Доставка на 

Система за дейонизирана вода“. Участникът е представил ЕЕДОП-и за всяка една от 

обособените позциции, за които участва, на оптичен носител валидни и подписани с валиден 

електронен подпис от лица които могат да представляват участника. Съдържа всички елементи, 

които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор на обществената поръчка.  

за обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 90/деветдесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 1/един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 800 /осемстотин/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1/един/ календарен ден. 
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Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 2. 

за Обособена позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 90/деветдесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 1/един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 800 /осемстотин/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1/един/ календарен ден. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 5. 

За Обособена позиция № 6 “Доставка на Система за дейонизирана вода“. 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 90/деветдесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 1/един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 800 /осемстотин/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1/един/ календарен ден. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 6. 

 

III.2. Участникът Медицинска Техника Инженеринг ООД е представил оферта с вх. № 

416/21.04.2020 г., 09:40 часа. Участникът участва за обособена позиция № 15 “Доставка на 

Микроскопска апаратура“. 
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В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 60/шестдесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 5 /пет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 5 /пет/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 15. 

 

III.3. Участникът АА Медикъл България ЕООД е представил оферта с вх. № 418/21.04.2020 г., 

10:27 часа. Участникът участва за обособена позиция № 10 “Доставка на Фотодокументационна 

система“; Обособена позиция № 13 “Доставка на Конвенционален PCR апарат“ и Обособена 

позиция № 22 “ Система за течна хроматография“.  

за обособена позиция № 10 “Доставка на Фотодокументационна система“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 60/шестдесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 14 /четиринадесет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 3/три/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 10. 
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за Обособена позиция № 13 “Доставка на Конвенционален PCR апарат“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 60/шестдесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 14 /четиринадесет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 3/три/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 13. 

за Обособена позиция № 22 “ Система за течна хроматография“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 60/шестдесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 14 /четиринадесет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 3/три/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 22. 

 

III.4. Участникът Лабимекс АД е представил оферта с вх. № 420/21.04.2020 г., 11:0 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 1 “Доставка на Цитоцентрофуга“; Обособена 

позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“; Обособена позиция № 3 “Доставка на Аналитична 

везна“; Обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна везна“; Обособена позиция № 5 

“Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“; Обособена позиция № 7 “Доставка на 

Мултифункционален спектро-фотометър за плаки“; Обособена позиция № 17 “Ламинарен 

кабинет клас II”; Обособена позиция № 19 “UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети“ и 

Обособена позиция № 21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети“. 
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за обособена позиция № 1 “Доставка на Цитоцентрофуга“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365/триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 1 /един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

 

Комисията установи, че в представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ не е включена спецификация за изискания от възложителя UPS. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в документацията за участие, раздел ІV. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, за Обособена позиция № 1, т. 1 системата следва да е 

осигурена с UPS и предвид обстоятелстовото, като в документацията изрично е посочено, че към 

техническото предложение на участниците следва да бъдат приложени доказателства за 

параметрите на предлаганото оборудване. 

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискването на 

възложителя посочено по-горе. В тази връзка, комисията счита, че представеното от участника 

предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на посочените в техническата спецификация 

изисквания в документацията за участие и последното е пречка за допускане на офертата на 

участника до оценка на техническите предложения. 

Комисията ще предложи на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

за Обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365/триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 1 /един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 
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Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до оценка на техническото 

предложение за Обособена позиция № 2. 

за Обособена позиция № 3 “Доставка на Аналитична везна“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365/триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 1 /един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 3. 

за Обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна везна“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365/триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 1 /един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 4. 

за Обособена позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 
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Срок за доставка до 365/триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 1 /един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 5. 

за Обособена позиция № 7 “Доставка на Мултифункционален спектро-фотометър за 

плаки“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка  до 365/триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 1 /един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

 

Комисията установи, че в представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ не е включена спецификация за изискания от възложителя UPS. 

Съгласно изискванията на възложителя посочени в документацията за участие, раздел ІV. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, за Обособена позиция № 7, т. 1 системата следва да е 

осигурена с UPS и предвид обстоятелстовото, като в документацията изрично е посочено, че към 

техническото предложение на участниците следва да бъдат приложени доказателства за 

параметрите на предлаганото оборудване. 

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискването на 

възложителя посочено по-горе. В тази връзка, комисията счита, че представеното от участника 

предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на посочените в техническата спецификация 

изисквания в документацията за участие и последното е пречка за допускане на офертата на 

участника до оценка на техническите предложения. 

Комисията ще предложи на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

за Обособена позиция № 17 “Ламинарен кабинет клас II” 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изисквания на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  
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Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365/триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 1 /един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 17. 

за Обособена позиция № 19 “UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети“  

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка  до 365/триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 1 /един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 19. 

 

 

за Обособена позиция № 21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети“. 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365/триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 1 /един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 
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Комисията установи, че в представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ не се открива информация за заложеното от възложителя изискване за 

„Регулируемото увеличаване на обема на пипетите да е през интервал от 0.002 µl до 2.0 µl“. 

Комисията извърши проверка на приложените от участника брошури на производителя и там не 

установи наличие на информация за обема на пипетите през заложения от възложителя интервал. 

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискването на 

възложителя посочено по-горе. В тази връзка, комисията счита, че представеното от участника 

предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на посочените в техническата спецификация 

изисквания в документацията за участие и последното е пречка за допускане на офертата на 

участника до оценка на техническите предложения. 

Комисията ще предложи на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

 

II.5. Участникът CTL Europe GmbH е представил оферта с вх. № 422/21.04.2020 г., 11:15 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 9 “Доставка на Мултифункционален ELISpot 

четец“.  

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 84 /осемдесет и четири/ календарни дни. 

Срок за инсталиране: комбинирано с доставката - (2 часа). 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 36 /тридисет и шест/ месеца или 1095 /хиляда деветдесет и пет/ календарни 

дни. 

Срок за извършване на обучение: комбинирано с доставката – 2 /два/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 9. 

 

III.6. Участникът Биомедика България ООД е представил оферта с вх. № 423/21.04.2020 г., 11:15 

часа. Участникът участва за обособена позиция № 10 “Доставка на Фотодокументационна 

система“ и Обособена позиция № 16 “Доставка на Система за хистологични изследвания“. 

за обособена позиция № 10 “Доставка на Фотодокументационна система“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  
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Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 30/тридесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 7 /седем/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 732 /седемстотин тридесет и два/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 3 /три/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 10. 

за обособена позиция № 16 “Доставка на Система за хистологични изследвания“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 30/тридесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 14 /четиринадесет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 732 /седемстотин тридесет и два/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 3 /три/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 16. 

 

III.7. Участникът Биомед Фючар ЕООД е представил оферта с вх. № 425/21.04.2020 г., 16:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 1 “Доставка на Цитоцентрофуга“; обособена 

позиция № 10 “Доставка на Фотодокументационна система“ и Обособена позиция № 11 

“Доставка на Дълбоко-замразяващ фризер“.  

за обособена позиция № 1 “Доставка на Цитоцентрофуга“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 365/триста шестдесет и пет/ календарни дни. 
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Срок за инсталиране 1 /един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

 

Комисията устaнови, че участникът е допуснал грешка в изписването и посочването на 

позицията, за която е представено техническо предложение, като е посочена Обособена позиция 

№ 10. Комисията установи, че предложената спецификация се отнася за обособена позиция № 1. 

Комисията установи, че в представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката, 

участникът е посочил „Скорост – от 200 до 2000 оборота“. От представената извадка от каталог е 

видно, че предлагания модел цитоцентрофуга е със спецификация Скорост - от 400 до 2000 

оборота, което не отговаря на посочените задължителни изисквания на възложителя в 

техническата спецификация.  

По отношение на заложения от възложителя параметър „Вътрешен пластмасов прозрачен 

капак над ротора“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя 

комисията установи, че това изискване не е покрито. Предлагания модел цитоцентрофуга се 

предлага с плътен непрозрачен капак над ротора. 

По отношение на заложения от възложителя параметър „Режим Stand-By“, след справка в 

представената извадка от каталог и в сайта на производителя, комисията не откри информация за 

тази Допълнителна техническа и функционална характеристика. 

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискванията на 

възложителя посочени по-горе. В тази връзка, комисията счита, че представеното от участника 

предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на посочените в техническата спецификация 

изисквания в документацията за участие и последното е пречка за допускане на офертата на 

участника до оценка на техническите предложения. 

Комисията ще предложи на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

за обособена позиция № 10 “Доставка на Фотодокументационна система“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 365/триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 1 /един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 
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Комисията устaнови, че по отношение на заложения от възложителя параметър „Системата да 

може да работи самостоятелно без да е свързана с РС (Touch screen)“, след справка в 

представената извадка от каталог и в сайта на производителя е видно, че предложения апарат няма 

вграден Touch screen. Участникът посочва окомплектоване с Mini-PC-Touch аксесоар за който не е 

приложил техническа спецификация. 

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискването на 

възложителя посочено по-горе. В тази връзка, комисията счита, че представеното от участника 

предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на посочените в техническата спецификация 

изисквания в документацията за участие и последното е пречка за допускане на офертата на 

участника до оценка на техническите предложения. 

Комисията ще предложи на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

за обособена позиция № 11 “Доставка на Дълбоко-замразяващ фризер“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 365/триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 1 /един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

Комисията устaнови, че в представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката 

не се открива информация за заложеното от възложителя изискване за „Система за икономична 

работа – двата компресора да се контролират отделно за минимизиране на консумираната 

енергия“. 

Комисията не установи и наличие на информация за заложеното от възложителя изискване 

за „Микропроцесорен контрол с неизтриваема памет“. 

По отношение на заложения от възложителя параметър „Приблизителни външни размери 

(ШхДхВ) - 670 x 885 x 1850 (mm)“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на 

производителя комисията установи, че това изискване не е покрито. Предложения от участника 

модел дълбоко-замразяващ фризер е с външни размери 755x859,5/1002*x1999, които надвишават 

заложените от възложителя. 

По отношение на заложения от възложителя параметър „Приблизителни вътрешни размери 

(ШхДхВ) - 490 x 600 x 1240 (mm)“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на 

производителя комисията установи, че това изискване не е покрито. Предложения от участника 

модел дълбоко-замразяващ фризер е с вътрешни размери 466x620x1320, които се различават от 

заложените от възложителя. 
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По отношение на заложения от възлажителя параметър „Охладител – HFC“, след справка в 

представената извадка от каталог и в сайта на производителя комисията установи, че това 

изискване не е покрито. Предложения от участника модел дълбоко-замразяващ фризер е с 

охладител ЕР88. 

По отношение на заложения от възложителя параметър „Порт за освобождаване на вакуума 

– 2 бр. автоматичен и ръчен“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на 

производителя комисията установи, че това изискване не е покрито. Предложения от участника 

модел дълбоко-замразяващ фризер е с 1 бр. автоматичен порт за освобождаване на вакуума. 

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискванията на 

възложителя посочени по-горе. В тази връзка, комисията счита, че представеното от участника 

предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на посочените в техническата спецификация 

изисквания в документацията за участие и последното е пречка за допускане на офертата на 

участника до оценка на техническите предложения. 

Комисията ще предложи на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

 

III.8. Участникът Биосистеми ООД е представил оферта с вх. № 426/21.04.2020 г., 16:30 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 19 “UV/ Vis спектрофотометър за работа с 

кювети“ и Обособена позиция № 20 “ Mногорежимен четец за микроплаки“.  

за обособена позиция № 19 “UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 300/трист/ календарни дни. 

Срок за инсталиране до 10 /десет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 2192 /две хиляди сто деветдесет и два/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 2 /два/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 19. 

за обособена позиция № 20 “ Mногорежимен четец за микроплаки“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  
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Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 300/трист/ календарни дни. 

Срок за инсталиране до 10 /десет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 2192 /две хиляди сто деветдесет и два/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 2 /два/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 20. 

 

III.9. Участникът ФОТ ООД е представил оферта с вх. № 427/21.04.2020 г., 16:40 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“; обособена позиция № 

4 “Доставка на Лабораторна везна“; обособена позиция № 7 “Доставка на 

Мултифункционален спектро-фотометър за плаки“; и Обособена позиция № 21 “ Комплект 

едноканални вариабълни пипети“.   
 

за обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране до 2 /два/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 2. 

за обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна везна“  

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 
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Срок за доставка до 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране до 2 /два/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 4. 

за обособена позиция № 7 “Доставка на Мултифункционален спектро-фотометър за 

плаки“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране до 2 /два/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

 

Комисията участнови, че в представеното от участника Предложение за изпълнение на 

поръчката /Техническо предложение/ не е включена спецификация за изискания от възложителя 

UPS. Съгласно изискванията на възложителя посочени в документацията за участие, раздел ІV. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, за Обособена позиция № 7, т. 1 системата следва да е 

осигурена с UPS и предвид обстоятелстовото, като в документацията изрично е посочено, че към 

техническото предложение на участниците следва да бъдат приложени доказателства за 

параметрите на предлаганото оборудване. 

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискването на 

възложителя посочено по-горе. В тази връзка, комисията счита, че представеното от участника 

предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на посочените в техническата спецификация 

изисквания в документацията за участие и последното е пречка за допускане на офертата на 

участника до оценка на техническите предложения. 

Комисията ще предложи на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

за Обособена позиция № 21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети“ 
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В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране до 2 /два/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 21. 

 

III.10. Участникът РИДАКОМ ЕООД е представил оферта с вх. № 428/21.04.2020 г., 16:50 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна везна“; обособена 

позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“; обособена позиция № 10 

“Доставка на Фотодокументационна система“; и Обособена позиция № 21 “ Комплект 

едноканални вариабълни пипети“.  

 

за обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна везна“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 300 /триста / календарни дни. 

Срок за инсталиране до 30 /тридесет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 30 /тридесет/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 4. 

за обособена позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“ 



 
 

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“  

 
 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 300 /триста / календарни дни. 

Срок за инсталиране до 30 /тридесет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 30 /тридесет/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 5. 

за обособена позиция № 10 “Доставка на Фотодокументационна система“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 90 /деветдесет / календарни дни. 

Срок за инсталиране до 30 /тридесет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 30 /тридесет/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ не съответства по отношение на заложения от възложителя параметър 

„Системата да може да работи самостоятелно без да е свързана с РС (Touch screen)“, след справка 

в представената извадка от каталог и в сайта на производителя е видно, че предложения апарата 

няма вграден Touch screen. 

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискването на 

възложителя посочено по-горе. В тази връзка, комисията счита, че представеното от участника 

предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на посочените в техническата спецификация 

изисквания в документацията за участие и последното е пречка за допускане на офертата на 

участника до оценка на техническите предложения. 



 
 

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“  

 
 

Комисията ще предложи на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

за Обособена позиция № 21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 30 /тридесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране до 30 /тридесет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 30 /тридесет/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ не се открива информация за заложеното от възложителя изискване за 

„Регулируемото увеличаване на обема на пипетите да е през интервал от 0.002 µl до 2.0 µl“. 

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискването на 

възложителя посочено по-горе. В тази връзка, комисията счита, че представеното от участника 

предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на посочените в техническата спецификация 

изисквания в документацията за участие и последното е пречка за допускане на офертата на 

участника до оценка на техническите предложения. 

Комисията ще предложи на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

 

III.11. Участникът АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД е представил оферта с вх. № 537/27.05.2020 г., 

11:30 часа. Участникът участва за обособена позиция № 17 “Ламинарен кабинет клас II” и 

Обособена позиция № 18 “Автоматизиран брояч на клетки с възможност за флуоресцентна 

детекция“.  

 

за обособена позиция № 17 “Ламинарен кабинет клас II”  

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни. 



 
 

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“  

 
 

Срок за инсталиране до 1 /един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 17. 

за Обособена позиция № 18 “Автоматизиран брояч на клетки с възможност за 

флуоресцентна детекция“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране до 1 /един/ календарен ден. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 1 /един/ календарен ден. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 18. 

 

III.12. ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД е представил оферта с вх. № 540/27.05.2020 г., 14:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“; обособена позиция № 

3 “Доставка на Аналитична везна“; обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна 

везна“; обособена позиция № 11 “Доставка на Дълбоко-замразяващ фризер“; обособена 

позиция № 13 “Доставка на Конвенционален PCR апарат“; и Обособена позиция № 21 “ 

Комплект едноканални вариабълни пипети“. 

 

за обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 



 
 

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“  

 
 

 

Срок за доставка до 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране до 3 /три/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 2 /два/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 2. 

за обособена позиция № 3 “Доставка на Аналитична везна“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране до 3 /три/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 2 /два/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ не отговаря на заложената от възложителя спецификация 

„Стабилизиране за не повече от 2 секунди“. От представената извадка от каталог и от сайта на 

фирмата производител е видно, че предлаганата Аналитична везна не покрива тези изисквания. 

Предложения от участника модел аналитична везна е с функция за стабилизиране 3сек. 

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискването на 

възложителя посочено по-горе. В тази връзка, комисията счита, че представеното от участника 

предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на посочените в техническата спецификация 

изисквания в документацията за участие и последното е пречка за допускане на офертата на 

участника до оценка на техническите предложения. 

Комисията ще предложи на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

за обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна везна“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  



 
 

Проект BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на 

инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование 
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Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране до 3 /три/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 2 /два/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ не отговаря на заложената от възложителя спецификация „Размер на 

блюдото – 160 до 200 mm ø“. От представената извадка от каталог и от сайта на фирмата 

производител е видно, че предлаганата Лабораторна везна не покрива тези изисквания. 

Предложения от участника модел лабораторна везна е с размер на блюдото от 118 mm ø. 

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискването на 

възложителя посочено по-горе. В тази връзка, комисията счита, че представеното от участника 

предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на посочените в техническата спецификация 

изисквания в документацията за участие и последното е пречка за допускане на офертата на 

участника до оценка на техническите предложения. 

Комисията ще предложи на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

за обособена позиция № 11 “Доставка на Дълбоко-замразяващ фризер“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране до 3 /три/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 2 /два/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ не отговаря на заложената от възложителя. Комисията не установява 

наличие на информация за заложеното от възложителя изискване за „Система за икономична 

работа – двата компресора се контролират отделно за минимизиране на консумираната енергия“. 

В представената от участника оферта не се открива информация за заложеното от 

възложителя изискване за „Микропроцесорен контрол с неизтриваема памет“. 
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По отношение на заложения от възложителя параметър „Приблизителни външни размери 

(ШхДхВ) - 670 x 885 x 1850 (mm)“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на 

производителя беше установено, че това изискване не е покрито. Предложения от участника модел 

дълбоко-замразяващ фризер е с външни размери 755x859,5/1002*x1999, които надвишават 

заложените от възложителя. 

По отношение на заложения от възложителя параметър „Приблизителни вътрешни размери 

(ШхДхВ) - 490 x 600 x 1240 (mm)“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на 

производителя беше установено, че това изискване не е покрито. Предложения от участника модел 

дълбоко-замразяващ фризер е с вътрешни размери 466x620x1320, които се различават от 

заложените от възложителя. 

По отношение на заложения от възложителя параметър „Охладител – HFC“, след справка в 

представената извадка от каталог и в сайта на производителя беше установено, че това изискване 

не е покрито. Предложения от участника модел дълбоко-замразяващ фризер е с охладител ЕР88. 

По отношение на заложения от възложителя параметър „Порт за освобождаване на вакуума 

– 2 бр. автоматичен и ръчен“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на 

производителя беше установено, че това изискване не е покрито. Предложения от участника модел 

дълбоко-замразяващ фризер е с 1бр. автоматичен порт за освобождаване на вакуума. 

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискването на 

възложителя посочено по-горе. В тази връзка, комисията счита, че представеното от участника 

предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на посочените в техническата спецификация 

изисквания в документацията за участие и последното е пречка за допускане на офертата на 

участника до оценка на техническите предложения. 

Комисията ще предложи на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

за обособена позиция № 13 “Доставка на Конвенционален PCR апарат“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране до 3 /три/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 2 /два/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ не отговаря на заложената от възложителя. По отношение на заложения 

от възложителят параметър „PCR апарата да притежава двоен модул (2х48 ямков реакционен 

модул) позволяващ протичането на два независими експеримента едновременно“, след справка в 
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представената извадка от каталог и в сайта на производителя беше установено, че това изискване 

не е покрито. Предложения от участника модел конвенционален PCR апарат позволява 

използването на 96X0.2mL PCR епруветки, 8X12 PCR плаки или 96 ямкова плака, но не и 2х48 

ямкови самостоятелни модула. 

В представената от участника оферта и след справка в сайта на производителя не се 

открива информация за заложеното от възложителя изискване за „Конвенционалния PCR да има 

техническа възможност за надграждане до апарат за количествен (Real time) PCR“.  

По отношение на заложения от възложителят параметър „Да може да генерира термален 

градиент в реакционен блок с градиентен обхват от 30°С до 100° С за оптимизиране на различни 

температури в един експеримент и да създава температурни разлики от 1-24°С“, след справка в 

представената извадка от каталог и в сайта на производителя беше установено, че това изискване 

не е покрито. Предложения от участника модел конвенционален PCR апарат генерира термален 

градиент в реакционен блок с градиентен обхват от 30°С до 99° С. 

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискването на 

възложителя посочено по-горе. В тази връзка, комисията счита, че представеното от участника 

предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на посочените в техническата спецификация 

изисквания в документацията за участие и последното е пречка за допускане на офертата на 

участника до оценка на техническите предложения. 

Комисията ще предложи на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

за Обособена позиция № 21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка до 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране до 3 /три/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 24 /двадесет и четири/ месеца или 730 /седемстотин и тридесет/ 

календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 2 /два/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ не отговаря на заложената от възложителя. По отношение на заложения 

от възложителят параметър „Регулируемото увеличаване на обема на пипетите да е през интервал 

от 0.002 µl до 2.0 µl“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя 

беше установено, че това изискване не е покрито. Предложения от участника комплект 

едноканални вариабълни пипети покриват интервал за регулиране на обема в интервал от 0.1 µl до 

5.0 µl. 
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По отношение на заложения от възложителят параметър „Пипетите да позволяват 

автоклавиране“, след справка в представената извадка от каталог и в сайта на производителя беше 

установено, че това изискване не е покрито. Предложения от участника комплект едноканални 

вариабълни пипети подволяват автоклавиране само на конкретни части от тях. 

Комисията установи, че предложението на участника не отговаря на изискването на 

възложителя посочено по-горе. В тази връзка, комисията счита, че представеното от участника 

предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на посочените в техническата спецификация 

изисквания в документацията за участие и последното е пречка за допускане на офертата на 

участника до оценка на техническите предложения. 

Комисията ще предложи на възложителя да отстрани участника на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката. 

 

II.13. ЕЛТА 90М ООД е представил оферта с вх. № 542/27.05.2020 г., 16:44 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 1 “Доставка на Цитоцентрофуга“; обособена позиция № 2 

“Доставка на 3D Шейкър“; обособена позиция № 3 “Доставка на Аналитична везна“; 

обособена позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“; обособена позиция 

№ 6 “Доставка на Система за дейонизирана вода“; обособена позиция № 7 “Доставка на 

Мултифункционален спектро-фотометър за плаки“; обособена позиция № 8 “Доставка на 

CO2 Инкубатор“; обособена позиция № 11 “Доставка на Дълбоко-замразяващ фризер“; 

обособена позиция № 12 “Доставка на Съдова система за течен азот“; и Обособена позиция № 

14 “Доставка на Микроарей скенер“.  

за обособена позиция № 1 “Доставка на Цитоцентрофуга“  

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни. 

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 10 /десет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 14 /четиринадесет/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 1. 

за обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни. 
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Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 10 /десет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 14 /четиринадесет/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 2. 

за обособена позиция № 3 “Доставка на Аналитична везна“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 10 /десет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 14 /четиринадесет/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 3. 

за обособена позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 10 /десет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 14 /четиринадесет/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 
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Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде допуснат до оценка на техническото 

предложение за Обособена позиция № 5. 

за обособена позиция № 6 “Доставка на Система за дейонизирана вода“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 10 /десет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 14 /четиринадесет/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 6. 

за обособена позиция № 7 “Доставка на Мултифункционален спектро-фотометър за 

плаки“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 10 /десет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 14 /четиринадесет/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 7. 

за обособена позиция № 8 “Доставка на CO2 Инкубатор“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 
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Срок за доставка 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 10 /десет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 14 /четиринадесет/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 8. 

за обособена позиция № 11 “Доставка на Дълбоко-замразяващ фризер“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 10 /десет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 14 /четиринадесет/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 11. 

за обособена позиция № 12 “Доставка на Съдова система за течен азот“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 10 /десет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 730 /седемстотин и тридесет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 14 /четиринадесет/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 12. 
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за обособена позиция № 14 “Доставка на Микроарей скенер“ 

В техническото предложение за участникът е спазил всички изискванията на Възложителя. 

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията и условията на 

Възложителя. Декларирал е, че срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) дни.  

Съгласно, предоставения в документацията от Заявителя образец на техническо предложение, 

участникът е заявил: 

Срок за доставка 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни. 

Срок за инсталиране 10 /десет/ календарни дни. 

Срок за гаранционно сервизно обслужване, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателен протокол 1095 /хиляда деветдесет и пет/ календарни дни. 

Срок за извършване на обучение 14 /четиринадесет/ календарни дни. 

 

Комисията устaнови, че предложеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката 

/Техническо предложение/ е по образец и отговаря на всички изисквания на възложителя. 

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

предложение за Обособена позиция № 14. 

 

Предвид гореизложеното, комисията допуска до оценка на техническите предложения 

следните участници: 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 “Цитоцентрофуга” 

 Участник ЕЛТА 90 М ООД  
 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2   “3D Шейкър” 

 Участник ЕЛТА 90 М ООД  

 Участник ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД  

 Участник ФОТ ООД  

 Участник ЛАБИМЕКС АД  

 Участник ЛАБТЕХ ЕООД 
 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3  “Аналитична везна” 

 Участник ЕЛТА 90 М ООД  

 Участник ЛАБИМЕКС АД  
 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4  “Лабораторна везна” 

 Участник Ридаком ЕООД  

 Участник ФОТ ООД  

 Участник ЛАБИМЕКС АД  
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ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5  “Лабораторна хладилна центрофуга” 

 

 Участник Ридаком ЕООД  

 Участник ЕЛТА 90 М ООД  

 Участник ЛАБИМЕКС АД  

 Участник ЛАБТЕХ ЕООД 
 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6  “Система за дейонизирана вода” 

 

 Участник ЕЛТА 90 М ООД  

 Участник ЛАБТЕХ ЕООД 
 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7  “Мултифункционален спектро-фотометър за плаки” 

 

 Участник ЕЛТА 90 М ООД  

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8  “CO2 Инкубатор”. 

 

 Участник ЕЛТА 90 М ООД  

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 “Мултифункционален ELISpot четец”. 

 

 Участник CTL Europe GmbH  

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10  “Фотодокументационна система” 

 

 Участник БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ООД 

 Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД 
 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11 “Дълбоко-замразяващ фризер” 

 

 Участник ЕЛТА 90 М ООД  

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12  “Съдова система за течен азот” 

 

 Участник ЕЛТА 90 М ООД  

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13 “Конвенционален PCR апарат” 

 

 Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14 “Микроарей скенер” 

 

 Участник ЕЛТА 90 М ООД  
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ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15 “Микроскопска апаратура” 

 

 Участник МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД 
 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №16  “Система за хистологични изследвания” 

 

 Участник БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ООД 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №17 “Ламинарен кабинет клас II ” 

 

 Участник АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД 

 Участник ЛАБИМЕКС АД  

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №18 “ Автоматизиран брояч на клетки с възможност за 

флуоресцентна детекция ” 

 

 Участник АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД 
 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №19 “ UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети” 

 

 Участник БИОСИСТЕМИ ООД 

 Участник ЛАБИМЕКС АД  

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №20 “ Мултифункционален четец за анализ на биологични 

проби ” 

 

 Участник БИОСИСТЕМИ ООД 
 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети ” 

 

 Участник ФОТ ООД 
 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №22 “ Система за течна хроматография ” 

 

 Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД 
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III.Оценка и класиране на техническите предложения на офертите на допуснатите 

участници по обособени позиции: 

 

III.1. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 “Цитоцентрофуга”. 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 

 

№ Незадължителни допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и 

предимства, подлежащи на оценка за качество 

Оценка Участник ЕЛТА 

90М ООД 

1.  Възможност за отваряне и затваряне на капака с една 

ръка 

25 т. 25 т. 

2.  Стандарт за безопасност :IEC 61010 25 т. 25 т. 

3.  Време на продължителна работа: 0т 1 до 99 минути 25 т. 25 т. 

4.  Режим Stand-By 25 т. 25 т. 

 П2=Ттпх0,60, където: Ттп–максимален брой точки 

спрямо таблицата за конкретната оферта 

 П2=100х0,60=60т. 

 

 

III.2. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2   “3D Шейкър”. 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 
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№ Незадължителни 

допълнителни 

технически и 

функционални и 

работни 

характеристики 

и предимства, 

подлежащи на 

оценка за 

качество 

Оценка Участник 

Лабимекс 

АД 

Участник 

ФОТ ООД 

Участник 

Елпак 

Лизинг 

ЕООД 

Участник 

ЕЛТА 90М 

ООД 

Участник 

Лабтех 

ЕООД 

1 Допустимо 

тегло при 

разклащане 

(вкл. 

платформа)  2 кг 

25 т. 25 т. 25 т. 0 т. 25 т. 25 т. 

2 Дисплей за 

скорост 7 

сегментен 

светодиод 

25 т. 25 т. 25 т. 0 т. 25 т. 25 т. 

3 Дисплея на 

таймера на 7 

сегментен 

светодиод 

25 т. 25 т. 25 т. 0 т. 25 т. 25 т. 

4 Платформите 

може да се 

подреждат една 

върху друга 

25 т. 25 т. 25 т. 0 т. 25 т. 25 т. 

 П2=Ттпх0,60, 

където: Ттп–

максимален 

брой точки 

спрямо 

таблицата за 

конкретната 

оферта 

0,60–

относително 

тегло на 

показателя 

 П2=100х0,60 

= 60 т. 

П2=100х0,60 

= 60 т. 

П2=0х0,60 

= 0 т. 

П2=100х0,60 

= 60 т. 

П2=100х0,60 

= 60 т. 
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III.3. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 “Аналитична везна”. 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 

 

 Незадължителни 

допълнителни технически 

и функционални и 

работни характеристики и 

предимства, подлежащи 

на оценка за качество 

Оценка Участник Лабимекс 

АД 

Участник ЕЛТА 

90М ООД 

1. Цифров изход 25 т. 25 т. 25 т. 

2. Функция броене 25 т. 25 т. 25 т. 

3.  Функция претегляне на 

живи животни в 

тегловния обхват на 

везната 

25 т. 25 т. 25 т. 

4. Функция статистика на 

изчисленията 

25 т. 25 т. 25 т. 

 П2=Ттпх0,60, където: 

Ттп–максимален брой 

точки спрямо таблицата 

за конкретната оферта 

0,60–относително тегло 

на показателя 

 П2=100х0,60 = 60 т. П2=100х0,60 = 60 т. 

 

 

III.4. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 “Лабораторна везна”. 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 
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 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 

 

 

№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и 

работни характеристики и 

предимства, подлежащи на 

оценка за качество 

Оценка Участник 

Лабимекс 

АД 

Участник 

Ридаком 

ЕООД 

Участник 

ФОТ ООД 

1. Повторяемост - 0.002 g  

 

50 т. 50 т. 50 т. 50 т. 

2. Работна температура - 15° до 

35°C 

50 т. 50 т. 50 т. 50 т. 

 П2=Ттпх0,60, където: Ттп–

максимален брой точки спрямо 

таблицата за конкретната оферта 

0,60–относително тегло на 

показателя 

 П2=100х0,60 

= 60 т. 

П2=100х0,60 

= 60 т. 

П2=100х0,60 

= 60 т. 

 

 

III.5. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 “Лабораторна хладилна 

центрофуга”. 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 
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№ Незадължителни 

допълнителни 

технически и 

функционални и 

работни 

характеристики и 

предимства, 

подлежащи на оценка 

за качество 

Оценка Участник 

Лабимекс 

АД 

Участник 

Ридаком 

ЕООД 

Участник 

ЕЛТА 

90М ООД 

Участник 

Лабтех 

ЕООД 

1. Стъпка за настройка 

на скоростта - 10 rpm 

50 т. 50т. 50 т. 50 т. 50 т. 

2. Стъпка за настройка 

на температурата - 

1°C  

50 т. 50 т. 50 т. 50 т. 50 т. 

 П2=Ттпх0,60, където: 

Ттп–максимален брой 

точки спрямо 

таблицата за 

конкретната оферта 

0,60–

относително 

тегло на 

показателя 

 П2=100х0,60 

= 60 т. 

П2=100х0,60 

= 60 т. 

П2=100х0,60 

= 60 т. 

П2=100х0,60 

= 60 т. 

 

 

III.6. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 “Система за 

дейонизирана вода”. 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 

 

 

 

№ Незадължителни 

допълнителни технически и 

Оценка Участник ЕЛТА Участник Лабтех 
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функционални и работни 

характеристики и предимства, 

подлежащи на оценка за 

качество 

90М ООД ЕООД 

1. Съпротивление на 

пречистената водата не по 

малко от 10 МΩ х сm 

50 т. 50 т. 50 т. 

2. Контрол на нивото в съда. 50 т. 50 т. 50 т. 

 П2=Ттпх0,60, където: Ттп–

максимален брой точки 

спрямо таблицата за 

конкретната оферта 

0,60–относително тегло на 

показателя 

 П2=100х0,60 = 60 т. П2=100х0,60 = 60 т. 

 

 

Забележка: 

1. Показател „ПК“ – „Качество - допълнителни технически и функционални и работни 

характеристики и предимства“. 

2. Максималният брой точки по този показател е на равен на 100 точки. 

3. Комисията дава съответния брой точки след детайлна проверка на съответствието на всяка 

отделна характеристика. 

4. Тежестта на показателя в общата оценка: 60%, т.е. максималният брой точки в общата 

оценка е равен на 60 т. 

 

 

III.7. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 “Мултифункционален 

спектро-фотометър за плаки”. 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 
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№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и работни 

характеристики и предимства, подлежащи 

на оценка за качество 

Оценка Участник ЕЛТА 90М 

ООД 

1. Линейност: ±1% от 0.0 до 2.0 OD  35 т. 35 т. 

2. Повтаряемост: ±0.5% ±0,005 OD от 0,0 до 

2.0 OD  

35 т. 35 т. 

3. Ридер за ин витро диагностика, съгласно 

директива 98/79 на ЕС за IVD 

30 т. 30 т. 

 П2=Ттпх0,60, където: Ттп–максимален брой 

точки спрямо таблицата за конкретната 

оферта 

0,60–относително тегло на показателя 

 П2=100х0,60 = 60 т. 

 

 

III.8. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 “CO2 Инкубатор”. 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 

№ Незадължителни допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и 

предимства, подлежащи на оценка за качество 

Оценка Участник ЕЛТА 

90М ООД 

1. UV система, която третира вътрешния 

въздушен поток, за да унищожи 

въздухопреносими контаминанти и такива от 

тавичката с вода  

30 т. 30 т. 
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2. Пълноцветен LCD тактилен дисплей (тъч 

скрийн) за задаване и следене на работни 

параметри, аларми и статус на инкубатора  

30 т. 30 т. 

3. Възможност за поставяне на два апарата един 

върху друг 

10 т. 10 т. 

4. USB порт за трансфер на данните 30 т. 30 т. 

 П2=Ттпх0,60, където: Ттп–максимален брой 

точки спрямо таблицата за конкретната 

оферта 

0,60–относително тегло на показателя 

 П2=100х0,60 = 60 т. 

 

 

III.9. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 “Мултифункционален 

ELISpot четец”. 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по – долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 

 

№ Незадължителни допълнителни технически, 

функционални и работни характеристики и 

предимства, подлежащи на оценка за качество 

Оценка Участник CTL 

Europe GmbH 

1. Подходящ за висока пропускателна 

способност с възможност за надграждане до 

автоматизирано захранване чрез повдигач на 

96 и 384 ямкови плаки.   

50 т. 50 т. 

2. Възможност за надграждане до 

автоматизирано захранване чрез повдигач за 6, 

12, 24, 48, 96, 384 ямки и плаки. 

50 т. 50 т. 
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 П2=Ттпх0,60, където: Ттп–максимален брой 

точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

0,60–относително тегло на показателя 

 П2=100х0,60 = 60 т. 

 

 

III.10. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10  

“Фотодокументационна система”. 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 

 

 

Характеристика/функционал

но изискване 

Точки за 

техническо 

преимущество 

Участник 

БИОМЕДИКА 

БЪЛГАРИЯ ООД 

Участник АА 

Медикъл България 

ООД 

Системата да позволява 

използването на различни 

видове табли (бяла, синя) 

20 т. 20 т. 20 т. 

Резолюцията на заснетите 

изображения да е 6 

мегапиксела 

30 т. 30 т. 30 т. 

Системата да притежава 

интуитивен вграден софтуер, 

позволяващ основна редакция 

на заснетите изображения: 

настройка на яркостта, 

контрастта 

10 т. 10 т. 10 т. 

Системата да притежава два 

предварително заложени 

алгоритми на автоекспозиция 

20 т. 20 т. 20 т. 

Системата да притежава UV-

трансилюминатор 

10 т. 10 т. 10 т. 

Системата да позволява 

съвместимост с периферни 

устройства (мишка, 

10 т. 10 т. 10 т. 
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клавиатура, външен хард 

диск, копютър) 

П2 = Ттпх0,60, където: Ттп – 

максимален брой точки 

спрямо таблицата за 

конкретната оферта 

0,60 – относително тегло на 

показателя 

 П2 = 100х0,60 = 60 т. П2 = 100х0,60 = 60 т. 

 

 

III.11. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11 “Дълбоко-замразяващ 

фризер”. 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и 

работни характеристики и 

предимства, подлежащи на 

оценка за качество 

Оценка Участник ЕЛТА 90М ООД 

1. Сензорен екран (touch screen) 35т. 35т. 

2. USB порт – лесен трансфер на 

запаметените данни към 

компютър 

35т. 35т. 

3. Порт за достъп – 17мм диаметър  

3 бр. 

30т. 30т. 

 П2 = Ттпх0,60, където: Ттп – 

максимален брой точки спрямо 

таблицата за конкретната оферта 

0,60 – относително тегло на 

показателя 

 П2 = 100х0,60 = 60 т. 
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III.12. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12 “Съдова система за 

течен азот”. 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по – долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 

 

 

 

 

№ Незадължителни допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и 

предимства, подлежащи на оценка за качество 

Оценка Участник ЕЛТА 

90М ООД 

1. Показване на ниво в % и температура в ° C или ° 

F, свързани с лесен достъп до всички параметри 

на контейнера (праг на ниво високо и ниско, 

алармени стойности и др.) 

25т. 25т. 

2. Налягане в захранващия съд 0,5 бара 25т. 25т. 

3. 2 предпазни клапана на захранващия съд за 0,5 

бара 

25т. 25т. 

4. Манометър за следене на налягането  25 т. 25т. 

 П2 = Ттпх0,60, където: Ттп – максимален брой 

точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

0,60 – относително тегло на показателя 

 П2 = 100х0,60 = 60 т. 

 

 

III.13. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13 “Конвенционален PCR 

апарат”. 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 
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Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 

 

 

№ Незадължителни допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и 

предимства, подлежащи на оценка за качество 

Оценка Участник АА 

Медикъл 

България ООД 

1. Възможност за смяна на различни реакционни 

модули 

40 т. 40 т. 

2. Капацитет на блока – 2 х 48 x 0,2 мл епруветки; 2 х 

48 ямкови плаки 

20т. 20 т. 

3. Температурна точност ±0.2 °C от програмираната 

цел при 90°С 

10 т. 10 т. 

4. Температурна хомогенност ±0.4 °C от ямка до ямка 

за 10 сек до достигане на 90°С 

10 т. 10 т. 

5. Максимална скорост на промяна на температурата 

4°C/сек (ramp rate) 

10 т. 10 т. 

6. Средна скорост на промяна на температура 3 °C/сек 

(ramp rate)   

  10 т.   10 т. 

 П2 = Ттпх0,60, където: Ттп – максимален брой точки 

спрямо таблицата за конкретната оферта 

0,60 – относително тегло на показателя 

 П2 = 100х0,60 = 60 

т. 

 

 

 

III.14. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14 “Микроарей скенер”. 

 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 
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П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 

 

 

№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и работни 

характеристики и предимства, 

подлежащи на оценка за качество 

Оценка Участник ЕЛТА 90 М 

ООД 

1. Фокус - автоматичен и ръчен 40т. 40т. 

2. Детекция - аналогов РМТ и реална 

конфокална детекция 

30т. 30т. 

3. Допълнителна гаранционна поддръжка 

(за всяка година до 3 допълнителни) 

10 т. 30 т. 

 П2 = Ттпх0,60, където: Ттп – максимален 

брой точки спрямо таблицата за 

конкретната оферта 

0,60 – относително тегло на показателя 

 П2 = 100х0,60 = 60 т. 

 

 

III.15. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15 “Микроскопска 

апаратура”. 

 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 

 

Комисията попълва и подписва таблица за обща оценка. 

 

№ Незадължителни допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и 

предимства, подлежащи на оценка за качество 

Оценка Участник 

Медицинска 

Техника 
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Инжинеринг ООД 

1. Моторизиран револвер за повече от 6 бр. обективи 

за флуоресцентен микроскоп.  

25 т. 25 т. 

2. Външен източник на флуоресценция с метал 

халидна лампа  с живот не по-малко от  2000 часа, 

възможност за контрол на интензитета и гъвкав 

светловод за връзка с микроскопа. 

25 т. 25 т. 

3. Цветна цифрова камера за инвертен микроскоп с 

разделителна способност ≥10 Mpixels. 

25 т. 25 т. 

4. Наличие на обектив с увеличение 63х за светлинен 

микроскоп с цветна цифрова камера. 

25 т. 25 т. 

 П2 = Ттпх0,60, където: Ттп – максимален брой 

точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

0,60 – относително тегло на показателя 

 П2 = 100х0,60 = 60 т. 

 

 

III.16. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №16 “Система за 

хистологични изследвания”. 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 

 

№ Незадължителни допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и 

предимства, подлежащи на оценка за качество 

Оценка Участникът 

Биомедика 

България ООД 

1. Наличие на втора кошница за проби с конична 

форма за тъканен процесор. 
25 т 25 т 

2. Наличие на педал за изливане на парафин за 25 т 25 т 
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парафинов център. 

3. Система за разпъване на срези за криостат без 

необходимост от използване на антиролер. 25 т  25 т  

4. Допълнителен антиролер за криостат. 25 т 25 т 

 П2 = Ттпх0,60, където: Ттп – максимален брой 

точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

0,60 – относително тегло на показателя 

 П2 = 100х0,60 = 60 т. 

 

 

III.17. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №17 “Ламинарен кабинет 

клас II ”. 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 

 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 

 

№ Незадължителни допълнителни 

технически и функционални и 

работни характеристики и 

предимства, подлежащи на 

оценка за качество 

Оценка Участник Антисел 

България ООД 

Участник Лабимекс 

АД 

1.  Наличните УВ лампи да са 

вградени в страничните стени 

на кабинета за елиминиране на 

сенките в работната камера и 

осигуряване на ефективна 

деконтаминация 

40 т 40 т 40 т 

2.  Дисплей, показващ 

информация за работното 

състояние на кабинета: 

позиция 1 - кабинета е 

безопасен за работа; позиция 2 

- кабинета е безопасен за 

40 т 40 т 40 т 
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работа, но има нужда от 

сервиз; позиция 3-  кабинета 

не бива да се използва 

3.  С два постояннотокови (DC) 

електродвигателя 

20 т 20 т 20 т 

 П2 = Ттпх0,60, където: Ттп – 

максимален брой точки 

спрямо таблицата за 

конкретната оферта 

0,60 – относително тегло на 

показателя 

 П2 = 100х0,60 = 60 т. П2 = 100х0,60 = 60 т. 

 

 

 

III.18. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №18 “ Автоматизиран брояч 

на клетки с възможност за флуоресцентна детекция ”. 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,70. 

 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,70, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,70 – относително тегло на показателя 

 

 

 

№ Незадължителни допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и 

предимства, подлежащи на оценка за качество 

Оценка Участник Антисел 

България ООД 

1.  Броячът да има възможност да работи с различни 

интегрирани флуоресцентни източници без 

необходимост от допълнителни настройки при 

смяната им 

85 т 85 т 

2.  Броячът да може да извършва количествен анализ 15 т 15 т 
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инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование 
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спрямо интензитета на флуоресцентен сигнал по два 

независими канала(цвята) 

 П2 = Ттпх0,70, където: Ттп – максимален брой точки 

спрямо таблицата за конкретната оферта 

0,70 – относително тегло на показателя 

 П2 = 100х0,70 = 70 т. 

 

III.19. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №19 “ UV/ Vis 

спектрофотометър за работа с кювети” 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,70. 

 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,70, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,70 – относително тегло на показателя 

Характеристика/функционално 

изискване 

 

Точки за 

техническо 

преимущество 

Участник 

Лабимекс АД 

Участник 

Биосистеми ООД 

Уредът да позволява 

допълнително окомплектоване с 

кварцова кювета за измерване на 

проби в малки обеми от 1.5мкл с 

възможност да се измерва 

концентрация на двойноверижна 

ДНК в минимален диапазон от 25 

нанограма / микролитър до 1500 

нанограма/микролитър 

 

15 т. 15 т. 15 т. 

Възможност за запис на различни 

често използвани методи и памет 

за резултати  

 

15 т. 15 т. 15 т. 

Функция за самодиагностика и 

памет за калибрации  
15 т. 15 т. 15 т. 

Графично представяне на 

чистотата на пробата и 

автоматично изчисление на 

отношения 

 

15 т. 15 т. 15 т. 
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за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, 
процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“  

 
 

Допълнителна гаранционна 

поддръжка (за всяка година до 4 

допълнителни) 

по 10 т. на 

година 
0 т. 

40 т. 

П2 = Ттпх0,70, където: Ттп – 

максимален брой точки спрямо 

таблицата за конкретната оферта 

0,70 – относително тегло на 

показателя 

 П2 = 60х0,70 = 42 т. П2 = 100х0,70 = 70 

т. 

 

III.20. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №20 “ Мултифункционален 

четец за анализ на биологични проби ” 

 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,70. 

 

Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Ттп   х  0,70, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,70 – относително тегло на показателя 

 

Характеристики и функционални изисквания, 

подлежащи на комплексна оценка 

Точки за 

техническо 

преимущество 

Участник Биосистеми 

ООД 

Уредът да е разработен за директно отчитане 

на светлинни сигнали през дъното на 

плаката, без използване на оптични влакна 

 

15 т.  15 т.  

Уредът да позволява надграждане с модул за 

измерване на забавена флуоресценцния 

(TRF), включително TR-FRET техника 

 

15 т. 15 т. 

Специализираният софтуер да включва 

библиотека с флуорофори и спектралните им 

характеристики 

 

10 т. 10 т. 

Сканиране на реакционна ямка в 800 или 

повече точки и възможност за триизмерно 

графично представяне на резултата 

 

10 т. 10 т. 

Специализираният софтуер да бъде със 

свободен лиценз за инсталиране върху 

неограничен брой потребителски компютри 
10 т. 10 т. 
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Допълнителна гаранционна поддръжка (за 

всяка година до 4 допълнителни) 

по 10 т. на 

година 
40 т.  

П2 = Ттпх0,70, където: Ттп – максимален брой 

точки спрямо таблицата за конкретната 

оферта 

0,70 – относително тегло на показателя 

 П2 = 100х0,70 = 70 т. 

 

 

III.21. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №21 “ Комплект 

едноканални вариабълни пипети ”. 

 

№ Незадължителни допълнителни технически и 

функционални и работни характеристики и 

предимства, подлежащи на оценка за качество 

Оценка Участник ФОТ ООД 

1.  Пипетите да притежават бутон за изхвърляне на 

използваните типчета 

50 т. 50 т. 

2.  Пипетите да са съвместими със стандартни типчета 

за пипети 

50 т. 50 т. 

 П2 = Ттпх0,60, където: Ттп – максимален брой точки 

спрямо таблицата за конкретната оферта 

0,60 – относително тегло на показателя 

 П2 = 100х0,60 = 60 т. 

 

 

Забележка: 

1. Показател „ПК“ – „Качество - допълнителни технически и функционални и работни 

характеристики и предимства“. 

2. Максималният брой точки по този показател е на равен на 100 точки. 

3. Комисията дава съответния брой точки след детайлна проверка на съответствието на всяка 

отделна характеристика. 

4. Тежестта на показателя в общата оценка: 60%, т.е. максималният брой точки в общата 

оценка е равен на 60 т. 

 

 

 

III.22. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №22 “ Система за течна 

хроматография ”. 
 

Показател 2 (П2) – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100, и относително 

тегло - 0,60. 
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Всяка оферта получава общ брой точки (Ттп), в зависимост от това дали отговаря на посочените в 

таблицата по –долу изисквания. Максимален брой точки получава офертата, която отговаря на 

всички тези изисквания. 

 Точките по втория показател (П2) за всеки участник се получават по следната формула: 

П2 = Ттп   х  0,60, където: 

 Ттп – максимален брой точки спрямо таблицата за конкретната оферта 

 0,60 – относително тегло на показателя 

 

Характеристики и функционални изисквания, 

подлежащи на комплексна оценка 

 

Точки за 

техническо 

преимущество 

Участник АА Медикъл 

България ООД 

Системата да позволява използването на 

различни типове хроматографски колони  
20 20 т. 

Системата да е отворена и да позволява 

употребата на хроматографски колони от 

различни производители 

30 30 т. 

Системата да може да се надгражда с 

допълнителни модули 

30 30 т. 

Системата да притежава мултивълнов 

детектор и кондуктометър 
10 10 т. 

Системата да включва колектор на фракции 10 10 т. 

П2 = Ттпх0,60, където: Ттп – максимален брой 

точки спрямо таблицата за конкретната 

оферта 

0,60 – относително тегло на показателя  

 П2 = 100х0,60 = 60 т. 

 

 

 

 

Комисията класира техническите предложения на допуснатите участници по Обособени 

позиции, както следва: 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 “Цитоцентрофуга” 

Първо място - Участник ЕЛТА 90 М ООД  - 60 точки. 
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ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2   “3D Шейкър” 

Първо място -Участник ЕЛТА 90 М ООД - 60 точки. 

Първо място -Участник ФОТ ООД - 60 точки. 

Първо място -Участник ЛАБИМЕКС АД - 60 точки. 

Първо място -Участник ЛАБТЕХ ЕООД - 60 точки. 

Второ място -Участник ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД - 0 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3  “Аналитична везна” 

Първо място -Участник ЕЛТА 90 М ООД - 60 точки. 

Първо място -Участник ЛАБИМЕКС АД - 60 точки 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4  “Лабораторна везна” 

Първо място -Участник Ридаком ЕООД - 60 точки. 

Първо място -Участник ФОТ ООД - 60 точки. 

Първо място -Участник ЛАБИМЕКС АД - 60 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5  “Лабораторна хладилна центрофуга” 

Първо място -Участник Ридаком ЕООД - 60 точки 

Първо място -Участник ЕЛТА 90 М ООД - 60 точки 

Първо място -Участник ЛАБИМЕКС АД - 60 точки 

Първо място -Участник ЛАБТЕХ ЕООД - 60 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6  “Система за дейонизирана вода” 

Първо място -Участник ЕЛТА 90 М ООД - 60 точки 

Първо място -Участник ЛАБТЕХ ЕООД - 60 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7  “Мултифункционален спектро-фотометър за плаки” 

Първо място -Участник ЕЛТА 90 М ООД  -60 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8  “CO2 Инкубатор”. 

Първо място -Участник ЕЛТА 90 М ООД  - 60 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 “Мултифункционален ELISpot четец”. 

Първо място -Участник CTL Europe GmbH - 60 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10  “Фотодокументационна система” 

Първо място -Участник БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ООД - 60 точки. 

Първо място -Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД - 60 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11 “Дълбоко-замразяващ фризер” 
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Първо място -Участник ЕЛТА 90 М ООД - 60 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12  “Съдова система за течен азот” 

Първо място -Участник ЕЛТА 90 М ООД - 60 точки. 

 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13 “Конвенционален PCR апарат” 

Първо място -Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД -- 60 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14 “Микроарей скенер” 

Първо място -Участник ЕЛТА 90 М ООД - 60 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15 “Микроскопска апаратура” 

Първо място -Участник МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - 60 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №16  “Система за хистологични изследвания” 

Първо място -Участник БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ООД - 60 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №17 “Ламинарен кабинет клас II ” 

Първо място -Участник АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД - 60 точки. 

Първо място -Участник ЛАБИМЕКС АД - 60 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №18 “Автоматизиран брояч на клетки с възможност за 

флуоресцентна детекция ” 
Първо място -Участник АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД- 70 точки 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №19 “ UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети” 

Първо място -Участник БИОСИСТЕМИ ООД- 70 точки 

Второ място -Участник ЛАБИМЕКС АД - 42 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №20 “ Мултифункционален четец за анализ на биологични 

проби ” 

Първо място -Участник БИОСИСТЕМИ ООД- 70 точки 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети ” 

Първо място -Участник ФОТ ООД - 60 точки 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №22 “ Система за течна хроматография ” 

Първо място -Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД - 60 точки 




