
 
 

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

 

 От дейността на комисията назначената със Заповед № I-91/15.07.2020 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 апаратура, необходима за нуждите на Института по 

микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научноизследователски 

проекти” 

открита с Решение № РО-07/08.06.2020 г., публикувано в РОП под № 981285 и Обявление изх. № 

573 от 08.06.2020 г., публикувано в РОП под № 981289 и в ОВ на ЕС 2020/S 113-273707 от 

12.06.2020 г.  с УИН в РОП 01482-2020-0006 

 

I. На 16.07.2020 г. в съответствие с горецитираната заповед на Възложителя в сградата на 

Институт по микробиология „Стефан Ангелов” при Българска академия на науките (ИМикБ-БАН), 

гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 26, в зала 208 в 13:00 часа се събра комисия  

в състав: 

 

Председател:  1. доц. д-р Андрей Чорбанов - ИМикБ-БАН;  

Членове:   2. гл. асистент, д-р Николина Михайлова - ИМикБ-БАН 

   3. гл. асистент, д-р Калина Николова-Ганева - ИМикБ-БАН 

   4. Снежанка Даскалова – ИМикБ-БАН; 

   5. Гергана Гергова-Ангелова- юрист 

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

предмет: „Доставка на апаратура, необходима за нуждите на Института по микробиология 

„Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научноизследователски проекти” с dwe 

обособени позиции:  

Обособена позиция № 1: Ръчен ротационен микротом 

Обособена позиция № 2: Магнитна бъркалка с нагряване 

 

Заседанието на комисията започна в 13:10 часа. 

 

II. Сесия по отваряне на офертите 

Отварянето на офертите беше публично и на него не присъстваха представители на 

участниците. На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на средствата за 

масово осведомяване. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, представител на деловодството на 

ИМикБ-БАН, предаде с приемо-предавателен протокол съставен на 16.07.2020 г. 12:30 ч. на 

председателя на комисията подадените в определения краен срок за получаване на офертите – 

14.07.2020 г., 17:00 часа –3 броя опаковки с оферти в запечатани, непрозрачни пликове с 

ненарушена цялост, както следва: 

 

 



 
 

Оферта 

№ 

Име на участника Вх. № на офертата, получен от 

Деловодството на ИМикБ-

БАН, дата и час на получаване 

Брой 

получени 

опаковки 

1. ФОТ ООД Вх. № 689/13.07.2020 г., 16:30 1 плик 

2. Антисел България ООД Вх. № 691/14.07.2020 г., 11:50 1 плик 

3. Биомедика България ЕООД Вх. № 692/14.07.2020 г., 12:32 1 плик 

4.  Елпак Лизинг ЕООД Вх. № 693/14.07.2020 г., 13:02 1 плик 

 

Председателят на комисията запозна членовете на комисията със съдържанието на 

съставения на основание чл. 48, ал. 1 ППЗОП входящ регистър на офертите, след което в 

изпълнение на чл. 51, ал. 8 ППЗОП, всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 

103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

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

представляват непрозрачни запечатани пликове с ненарушена цялост, съгласно изискванията на 

ЗОП, ППЗОП и изискванията на Възложителя.  

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отварянето на офертите по 

реда на тяхното постъпване, както следва: 

II.1. Участникът ФОТ ООД е представил оферта с вх. № 689/13.07.2020 г., 16:30 часа. Участникът 

участва за Обособена позиция № 2: Магнитна бъркалка с нагряване. 

 

След отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с офертата се съдържат:  

- Заявление за участие съдържащо опис на представените документи ; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

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

- Декларация за съхранение и обработка на лични данни; 

- Декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ; 

- Декларация за съответствие; 

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

подписаха техническите предложения на участника за съответнте обособени позиции и 

съдържащите се в офертата запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри” за съответните обособени позиции.  

 

II.2. Участникът Антисел България ООД е представил оферта с вх. № 691/14.07.2020 г., 11:50 

часа. Участникът участва за Обособена позиция № 1: Ръчен ротационен микротом. 

 

След отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с офертата се съдържат:  

- Заявление за участие съдържащо опис на представените документи ; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 



 
 

- ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

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

- Декларация за съхранение и обработка на лични данни; 

- Декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ; 

- Оторизационно писмо от Sakura Finetek Euripe от 20.08.2019 г.; 

- Декларация за съответствие; 

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

подписаха техническите предложения на участника за съответнте обособени позиции и 

съдържащите се в офертата запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри” за съответните обособени позиции.  

 

II.3. Участникът Биомедика България ЕООД е представил оферта с вх. 692/14.07.2020 г., 12:32 

часа. Участникът участва за Обособена позиция № 1: Ръчен ротационен микротом. След 

отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с офертата се съдържат: 

- Заявление за участие съдържащо опис на представените документи; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

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

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

- Декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ; 

- опис на предалаганите документи; 

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

подписаха техническото предложение на участника и съдържащият се в офертата запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

II.4. Участникът Елпак Лизинг ЕООД е представил оферта с вх. 693/14.07.2020 г., 13:02 часа. 

Участникът участва за Обособена позиция № 2: Магнитна бъркалка с нагряване. След 

отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с офертата се съдържат: 

- Заявление за участие съдържащо опис на представените документи; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

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

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

- Декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ; 

- опис на предалаганите документи; 



 
 

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

подписаха техническото предложение на участника и съдържащият се в офертата запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията в 14:20 часа на 16.07.2020 г.  

Комисията продължи при закрити врати своята работа в непроменен състав и пристъпи към 

разглеждане на офертите за съответствието им с личното състояние на участниците и критериите 

за подбор на Възложителя на заседания проведени на 20.08.2020 г., 28.09.2020 г. и 23.10.2020 г. 

 

III. Лично състояние на участниците 

Критерии за подбор. 

III.1. Участникът ФОТ ООД е представил оферта с вх. № 689/13.07.2020 г., 16:30 часа. 

Участникът участва за Обособена позиция № 2: Магнитна бъркалка с нагряване. Участникът е 

представил ЕЕДОП на оптичен носител валиден и подписан с валиден електронен подпис от лица, 

които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 

ППЗОП, съгласно определения начин и форма. ЕЕДОП-ът съдържа вскички елементи, които са 

заложени в изискавнията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка. В ЕЕДОП-а 

е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника, 

изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както и 

минималния изискван оборот от изпълнение на дейности сходни с предмета на настоящата 

обществена поръчка. По така представения документ, комисията констатира, че участникът 

покрива изискванията на Възложителя, посочени в обществената поръчка по отношение на 

изискванията за личностно състояние и критериите за подбор, като има минимум една доставка за 

последните три години сходна с предмета на настоящата общетвена поръчка. Реализираният общ 

оборот, включително минимален оборот в областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

поръчкта, изчислен на база годишните обороти на участника съответства прогнозната стойност на 

обособена позиция, за която участникът кандидатства. В представения ЕЕДОП, комисията 

установи, че не са налице несъответствия в декларираните от участника данни. 

- В Част IV, Раздел Б:Икономическо и финансово състояние, участникът не е посочил не е 

посочил националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен, са длъжни да предоставят информация, ако има такива. 

- Част IV, Раздел В: Техническо и професионални способности, поле „Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване“  от ЕЕДОП, участникът не е посочил наличие на 

оторизация от производителя на предлаганото оборудване или от упълномощен от 

производителя представител за право на търговия/дистрибуция и сервиз/гаранционно 

обслужване.   

Комисията участнови, че участникът не е приложил и декларация за съответствие. 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията. 

Комисията извърши проверка и на посочения от участника договор за извършени от участника 



 
 

сходни дейности – минимум 1 бр. и съответствието им с критериите за подбор, както и наличие на 

внедрена система за управление на качеството. 

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, комисията изисква от участника да представи копие на 

посоченото в ЕЕДОП-а оторизационно писмо във връзка с изискванията на възложителя посочени 

в обявлението и документацията за участие, раздел V Условия за участие и изисквания към 

участниците, т. 3 Критерии за подбор, т. 3, участникът следва да е оторизиран от производителя на 

предлаганото оборудване или от упълномощен от производителя представител за право на 

търговия/дистрибуция и сервиз/гаранционно обслужване. В случай, че участникът е оторизиран от 

упълномощен представител на производителя, то същия следва да разполага с представителна 

власт да упълномощава и трети лица за продажба/дистрибуция и сервиз/гаранционно обслужване.  

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, комисията изисква от участника да представи справка за 

общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три 

приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден  или е 

започнал дейността си, (чл. 62, ал. 3 от ЗОП). 

Комисията изисква от участника да представи декларация за съотвествие на предлаганото 

оборудване. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки участникът има възможност да отстрани констатираните несъответствия в 

представения ЕЕДОП и допълнително представените документи в срок от 5 работни дни от 

получаване на Протокола на комисията. 

 

 

III.2. Участникът Антисел България ООД е представил оферта с вх. № 691/14.07.2020 г., 11:50 

часа. Участникът участва за Обособена позиция № 1: Ръчен ротационен микротом. 

Представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да 

представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно 

определения начин и форма. ЕЕДОП-ът съдържа вскички елементи, които са заложени в 

изискавнията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка. В ЕЕДОП-а е 

попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника, 

изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както и 

минималния изискван оборот от изпълнение на дейности сходни с предмета на настоящата 

обществена поръчка. По така представения документ, комисията констатира, че участникът 

покрива изискванията на Възложителя, посочени в обществената поръчка по отношение на 

изискванията за личностно състояние и критериите за подбор, като има минимум една доставка за 

последните три години сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Реализираният общ 

оборот, включително минимален оборот в областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

поръчкта, изчислен на база годишните обороти на участника съответства прогнозната стойност на 

обособена позиция, за която участникът кандидатства. Участникът е изпълнил договор за 

извършени от участника сходни дейности – минимум 1 бр. и съответствието им с критериите за 

подбор, както и наличие на внедрена система за управление на качеството, както и е посочил 

наличие на оторизация от Sakura Finetek Euripe от 20.08.2019 г. 



 
 

 При прегледа на ЕЕДОП-а комисията установи, че в същия е посочена дата на подписване 

14.08.2020 г., а същевременно ЕЕДОП-ът е подписан с валиден електронен подпис на 13.07.2020 г. 

На основание чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки участникът има възможност да отстрани констатираните несъответствия в 

представения ЕЕДОП и допълнително представените документи в срок от 5 работни дни от 

получаване на Протокола на комисията. 

 

III.3. Участникът Биомедика България ЕООД е представил оферта с вх. 692/14.07.2020 г., 12:32 

часа. Участникът участва за Обособена позиция № 1: Ръчен ротационен микротом. Участникът 

е представил ЕЕДОП на оптичен носител валиден и подписан с валиден електронен подпис от 

лица, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 

ППЗОП, съгласно определения начин и форма. ЕЕДОП-ът съдържа вскички елементи, които са 

заложени в изискавнията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка. В ЕЕДОП-а 

е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника, 

изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както и 

минималния изискван оборот от изпълнение на дейности сходни с предмета на настоящата 

обществена поръчка. По така представения документ, комисията констатира, че участникът 

покрива изискванията на Възложителя, посочени в обществената поръчка по отношение на 

изискванията за личностно състояние и критериите за подбор, като има минимум една доставка за 

последните три години сходна с предмета на настоящата общетвена поръчка. Реализираният общ 

оборот, включително минимален оборот в областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

поръчкта, изчислен на база годишните обороти на участника съответства прогнозната стойност на 

обособена позиция, за която участникът кандидатства. В представения ЕЕДОП, комисията 

установи, че не са налице несъответствия в декларираните от участника данни. 

- В Част IV, Раздел Б:Икономическо и финансово състояние, участникът не е посочил не е 

посочил националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен, са длъжни да предоставят информация, ако има такива. 

- Част IV, Раздел В: Техническо и професионални способности, поле „Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване“  от ЕЕДОП, участникът е посочил наличие на 

оторизация от производителя на предлаганото оборудване Лайка от 28.02.2020 до 

28.02.2021 г. 

Комисията участнови, че участникът не е приложил и декларация за съответствие. 

При проверката на останалите документи, комисията не установи отклонения от изискванията. 

Комисията извърши проверка и на посочения от участника договор за извършени от участника 

сходни дейности – минимум 1 бр. и съответствието им с критериите за подбор, както и наличие на 

внедрена система за управление на качеството. 

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, комисията изисква от участника да представи копие на 

посоченото в ЕЕДОП-а оторизационно писмо във връзка с изискванията на възложителя посочени 



 
 

в обявлението и документацията за участие, раздел V Условия за участие и изисквания към 

участниците, т. 3 Критерии за подбор, т. 3, участникът следва да е оторизиран от производителя на 

предлаганото оборудване или от упълномощен от производителя представител за право на 

търговия/дистрибуция и сервиз/гаранционно обслужване. В случай, че участникът е оторизиран от 

упълномощен представител на производителя, то същия следва да разполага с представителна 

власт да упълномощава и трети лица за продажба/дистрибуция и сервиз/гаранционно обслужване.  

Комисията изисква от участника да представи декларация за съотвествие на предлаганото 

оборудване. 

 

На основание чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки участникът има възможност да отстрани констатираните несъответствия в 

представения ЕЕДОП и допълнително представените документи в срок от 5 работни дни от 

получаване на Протокола на комисията. 

 

III.4. Участникът Елпак Лизинг  ЕООД е представил оферта с вх. № 693/14.07.2020 г., 13:02 часа. 

Участникът участва за Обособена позиция № 2: Магнитна бъркалка с нагряване. 

Представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които могат да 

представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно 

определения начин и форма. ЕЕДОП-ът съдържа вскички елементи, които са заложени в 

изискавнията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка. В ЕЕДОП-а е 

попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника, 

изпълнението на доставки сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както и 

минималния изискван оборот от изпълнение на дейности сходни с предмета на настоящата 

обществена поръчка.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 

- В част II Информация за икономическия оператор, т. д: „Икономическият оператор 

може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната 

държава членка?“, участникът не е посочил националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация, ако 

има такива. 

- В част III Основания за изключване, в част А: основания свързани с наказателни 

присъди, участникът не е посочил националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация, ако 

има такива. 



 
 

- В част III Основания за изключване, в част Б: Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски, участникът не е посочил националните бази 

данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация, ако има такива. 

- В част III Основания за изключване, в част В: Основания свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, участникът не е 

посочил националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация, ако има такива. 

- В част IV Критерии за подбор, част Б: Икономическо и финансово състояние, 

участникът не е посочил националните бази данни, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация, ако има такива. 

Съгласно документацията за участие „В приложения ЕЕДОП се предоставя съответната 

информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят 

информация, ако има такива.“ 

- Част IV, Раздел В: Техническо и професионални способности, поле „Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване“  от ЕЕДОП, участникът е посочил наличие на 

оторизация от производителя на предлаганото оборудване DLAB Scientifik Co.Ltd Китай без 

да е посочена дата на издаване и валидност на оторизацията. 

- В част IV Критерии за подбор, част Г: Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление, участникът е посочил наличие 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, като не е посочен обхват на сертификата. Участникът е 

посочил и интернет адрес за безплатен достъп до сертификата. Комисията извърши проверка 

на посочения интернет адрес и установи, че посоченият сертификат е издаден на името на 

участника и е валиден. От проверката, обаче не можа да се установи обхвата на сертификата. 

Съгласно документацията за участие „В приложения ЕЕДОП се предоставя съответната 

информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят 

информация, ако има такива.“ 

Комисията установи, че участникът не е представил декларация за съответствие на 

предлаганото оборудване. 



На основани
е

чл. 2 от ЗЗЛД


