
 
 

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“  

 
 

ПРОТОКОЛ № 2 

 От дейността на комисията назначената със Заповед № I-90/15.07.2020 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 ИМУНОЛОГИЧНИ КИТОВЕ, КОНСУМАТИВИ, 

РЕАКТИВИ И НАБОРИ ЗА ИЗОЛИРАНЕ НА НУКЛЕИНОВИ, РЕАКТИВИ И 

КОНСУМАТИВИ ЗА ФЛОУЦИТОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ № 

BG05M2OP001-1.002-0001 “ФУНДАМЕНТАЛНИ, ТРАНСЛИРАЩИ И КЛИНИЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФЕКЦИИТЕ И ИНФЕКЦИОЗНАТА ИМУНОЛОГИЯ”, 

ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН 

РАСТЕЖ 2014-2020”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ, ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА 

КОМПЕТЕНТНОСТ“ С ПАРТНЬОР ИМИКБ-БАН“ с три обособени позиции:  

 

1. Обособена Позиция № 1: ИМУНОЛОГИЧНИ КИТОВЕ;  

2. Обособена Позиция № 2: КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И НАБОРИ ЗА ИЗОЛИРАНЕ НА 

НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ; 

3. Обособена позиция № 3: РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ФЛОУЦИТОМЕТРИЧЕН 

АНАЛИЗ. 

открита с Решение № РО-06/05.06.2020 г., публикувано в РОП под № 980855 и Обявление изх. № 

568 от 05.06.2020 г., публикувано в РОП под № 980861 и в ОВ на ЕС 2020/S 111-269111 от 

10.06.2020 г.  с УИН в РОП 01482-2020-0005 

 

На закрити заседания проведени на 16 октомври, 21 октомври и 26 октомври 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 

ИМУНОЛОГИЧНИ КИТОВЕ, КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И НАБОРИ ЗА ИЗОЛИРАНЕ 

НА НУКЛЕИНОВИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ФЛОУЦИТОМЕТРИЧЕН 

АНАЛИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0001 “ФУНДАМЕНТАЛНИ, 

ТРАНСЛИРАЩИ И КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФЕКЦИИТЕ И 

ИНФЕКЦИОЗНАТА ИМУНОЛОГИЯ”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА 

И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-1.002 

„ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ С ПАРТНЬОР ИМИКБ-

БАН“ с три 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) Участници допуснати до отваряне на ценовите предложения.  
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Преди да пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участниците документи, 

комисията се увери, че Протокол № 1 е изпратен до всички участници на 01.10.2020 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 – 08.10.2020 г. 

 

Представените от участниците документи са както следва: 

I.2. Участникът Диамед ООД с оферта с вх. 694/14.07.2020 г., 14:00 часа. за обособена позиция № 

3 “ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ФЛОУЦИТОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ“ е представил 

допълнителни документи с вх. № 909 от 07.10.2020 г., 14:03 часа. 

 Участникът е представил нов ЕЕДОП на оптичен носител. В представения ЕЕДОП на 

участника са отстранени всички пропуски констатирани от комисията в хода на работата ѝ и 

отразени в Протокол № 1. Комисията установи, че в допълнително представения ЕЕДОП, 

участникът е попълнил част V – Намаляване боря на квалифицираните кандидати, като е посочил 

наличие на оторизационно писмо. Комсията счита, че така попълнената част е неотносима към 

предмета на поръчката и предвид обстоятелството, че участникът е посочил наличие на валида 

оторизаиця от производителя на предлаганото оборудване. 

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

участникът отговаря на изискванията, заложени в обявлението и документацията за участие, 

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

 

II. Разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката /технически 

предложения/ на участниците 

 

II.1. Участникът Ай Ви Ди България ООД е представил оферта с вх. № 690/14.07.2020 г., 9:50 

часа. Участникът участва за Обособена Позиция № 1 ИМУНОЛОГИЧНИ КИТОВЕ и Обособена 

Позиция № 2: КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И НАБОРИ ЗА ИЗОЛИРАНЕ НА 

НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ.  

За обособена позиция № 1 “ ИМУНОЛОГИЧНИ КИТОВЕ“:  

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 на конкретна заявка 30/тридесет/ календарни дни. 
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Срок за изпълнение на поръчката до 31.12.2023 г.. 

Минимален остатъчен срок на годност на доставянетие продукти – 60% 

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 отваряне на 

ценовите предложения. 

 

За обособена позиция № 2: “КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И НАБОРИ ЗА ИЗОЛИРАНЕ НА 

НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ“: 

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 на конкретна заявка 30/тридесет/ календарни дни. 

Срок за изпълнение на поръчката до 31.12.2023 г.. 

Минимален остатъчен срок на годност на доставянетие продукти – 60% 

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 отваряне на 

ценовите предложения. 

 

II.2. Участникът Диамед ООД е представил оферта с вх. № 694/14.07.2020 г., 14:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 3 “ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА 

ФЛОУЦИТОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ“. 

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 на конкретна заявка 30/тридесет/ календарни дни. 

Срок за изпълнение на поръчката до 31.12.2023 г.. 

Минимален остатъчен срок на годност на доставянетие продукти – 60% 

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 отваряне на 

ценовите предложения. 

 



На основание
чл. 2 от ЗЗЛД
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