


 
 

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“  

 
 

Днес, 25.09.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Институт по микробиология „Стефан 

Ангелов“ при Българска академия на науките (ИМикБ-БАН), гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 

26, ет. 2, зала 208 комисията в непроменен състав проведе публично заседание за отваряне 

предлаганите ценови параметри на допуснатите участници по процедурата за възлагане на 

обществена поръчка. 

 

Датата и часът на заседанието бяха обявени по реда на чл. 57, ал. 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки чрез публикуване на информацията в Профил на купувача на 

интернет страницата на ИМикБ БАН и изпратена по електронна поща до всички участници в 

процедурата по електронна поща чрез уведомително писмо от 21.09.2020г. Същата информация 

беше посочена и в Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван в Профила на купувача на 

21.09.2020г. 

 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители участниците, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Председателят на комисията обяви допуснатите участници, мотивите на комисията за 

недопускане на отстранените участници от разглеждане на ценовите им оферти и запозна 

присъстващите с извършеното класиране по технически показатели, съгласно методиката за 

оценка на предложенията, посочена в обявлението и документацията за участие, описано в 

Протокол № 2 от работата на комисията. 

След извършване на горепосочените действия комисията пристъпи към отваряне на пликовете 

с предлаганите ценови оферти на допуснатите участници по реда на подаване на техните оферти, 

като преди това се увери, че пликовете са същите, подписани от комисията и са с ненарушена 

цялост  

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете и оповестяване на съдържанието им, както 

следва: 

 

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

допуснат до отваряне на ценовите предложения 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“.   

За обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“ - е представил ценова оферта в размер на 

3 350.00 (три хиляди триста и петдесет) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха 

ценовото предложение на участника.  

За Обособена позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“ - е представил 

ценова оферта в размер на 11 640.00 (единадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 
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За Обособена позиция № 6 “Доставка на Система за дейонизирана вода“  е представил ценова 

оферта в размер на 7950.00 (седем хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

I.2. Участникът Медицинска Техника Инженеринг ООД с оферта с вх. № 416/21.04.2020 г., 

09:40 часа. Участникът е допуснат до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 

15 “Доставка на Микроскопска апаратура“ и е представил ценова оферта в размер на 188 

960.00 (сто осемдесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС. Трима от членовете 

на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

I.3. Участникът АА Медикъл България ЕООД с оферта с вх. № 418/21.04.2020 г., 10:27 часа. 

Участникът е допуснат до отваряне на ценовите предложения 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“  е представил 

ценова оферта в размер на 51 180.00 (петдесет и една хиляди сто и осемдесет лева) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника.. 

За Обособена позиция № 13 “Доставка на Конвенционален PCR апарат“ - е представил ценова 

оферта в размер на 13 960.00 (тринадесет хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника.. 

За Обособена позиция № 22 “Система за течна хроматография“ - е представил ценова оферта в 

размер на 99 241.00 (деветдесет и девет хиляди двеста четиридесет и един) лева без ДДС. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

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

допуснат до отваряне на ценовите предложения за 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 № 17 “Ламинарен кабинет клас II”; Обособена 

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

За Обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“  е представил ценова оферта в размер на 

3 402.00 (три хиляди четиристотин и два) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията 

подписаха ценовото предложение на участника. 

За Обособена позиция № 3 “Доставка на Аналитична везна“ - е представил ценова оферта в 

размер на 2 425.00 (две хиляди четиристотин двадесет и пет) лева без ДДС. Трима от членовете на 

комисията подписаха ценовото предложение на участника. 
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За Обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна везна“  е представил ценова оферта в 

размер на 1 410.00 (хиляда четиристотин и десет) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията 

подписаха ценовото предложение на участника. 

За Обособена позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“ - е представил 

ценова оферта в размер на 8 180.00 (осем хиляди сто и осемдесет) лева без ДДС. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

За Обособена позиция № 17 “Ламинарен кабинет клас II”  е представил ценова оферта в 

размер на 65 750.00 (шестдесет и пет хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

За Обособена позиция № 19 “UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети“ - е представил 

ценова оферта в размер на 12 780.00 (дванадесет хиляди седемстотин и осемдесет) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

I.5. Участникът CTL Europe GmbH с оферта с вх. № 422/21.04.2020 г., 12:40 часа. Участникът е 

допуснат до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 9 “Доставка на 

Мултифункционален ELISpot четец“ и е представил ценова оферта в размер на 187 180.00 (сто 

осемдесет и седем хиляди сто и осемдесет) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията 

подписаха ценовото предложение на участника.  

 

I.6. Участникът Биомедика България с оферта с вх. № 423/21.04.2020 г., 11:15 часа. Участникът е 

допуснат до отваряне на ценовите предложения 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  е представил 

ценова оферта в размер на 61 599 00 (шестдесет и една хиляди петстотин деветдесет и девет) лева 

без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

За Обособена позиция № 16 “Доставка на Система за хистологични изследвания“ - е 

представил ценова оферта в размер на 116 500.00 (сто и шестнадесет хиляди и петстотин) лева без 

ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

I.7. Участникът Биосистеми ООД с оферта с вх. № 426/21.04.2020 г., 16:30 часа. Участникът е 

допуснат до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 19 “UV/ Vis 

спектрофотометър за работа с кювети“ и Обособена позиция № 20 “ Mногорежимен четец за 

микроплаки“.   
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За обособена позиция № 19 “UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети“ – е представил 

ценова оферта в размер на 25 000.00 (двадесет и пет хиляди) лева без ДДС. Трима от членовете на 

комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

За Обособена позиция № 20 “ Mногорежимен четец за микроплаки“ - е представил ценова 

оферта в размер на 135 960.00 (сто тридесет и пет хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

I.8. Участникът ФОТ ООД с оферта с вх. № 427/21.04.2020 г., 16:40 часа. Участникът е допуснат 

до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“; 

обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна везна“ и Обособена позиция № 21 “ 

Комплект едноканални вариабълни пипети“.  

За обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“- е представил ценова оферта в размер на 4 

800.00 (четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха 

ценовото предложение на участника. 

За обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна везна“  е представил ценова оферта в 

размер на 1 880.00 (хиляда осемстотин и осемдесет) лева без ДДС. Трима от членовете на 

комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

За обособена позиция № 21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети“ - е представил 

ценова оферта в размер на 2 270.00 (две хиляди двеста и седемдесет) лева без ДДС. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

I.9. Участникът РИДАКОМ ЕООД с оферта с вх. № 428/21.04.2020 г., 16:50 часа. Участникът е 

допуснат до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 4 “Доставка на 

Лабораторна везна“ и обособена позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна 

центрофуга“. 

За обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна везна“ - е представил ценова оферта в 

размер на 1 750.00 (хиляда седемстотин и петдесет) лева без ДДС. Трима от членовете на 

комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 За обособена позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“ - е представил 

ценова оферта в размер на 9 400.00 (девет хиляди и четиристотин) лева без ДДС. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

 

I.10. АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД с оферта с вх. № 537/27.05.2020 г., 11:30 часа. Участникът е 

допуснат до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 17 “Ламинарен кабинет 

клас II” и Обособена позиция № 18 “Автоматизиран брояч на клетки с възможност за 

флуоресцентна детекция“.  
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За обособена позиция № 17 “Ламинарен кабинет клас II” – е представил ценова оферта в 

размер на 68 775.00 (шестдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и пет) лева без ДДС. Трима 

от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

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

детекция“ - е представил ценова оферта в размер на 28 197.00 (двадесет и осем хиляди сто 

деветдесет и седем) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото 

предложение на участника. 

 

I.11. ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД с оферта с вх. № 540/27.05.2020 г., 14:00 часа. Участникът е 

допуснат до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 2 “Доставка на 3D 

Шейкър“.   

За обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“ – е представил ценова оферта в размер на 

3 780.00 (три хиляди седемстотин и осемдесет) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията 

подписаха ценовото предложение на участника. 

 

I.12. ЕЛТА 90М ООД с оферта с вх. № 542/27.05.2020 г., 16:44 часа. Участникът е допуснат до 

отваряне на ценовите предложения 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“   е представил ценова оферта в 

размер на 22 000.00 (двадесет и две хиляди) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията 

подписаха ценовото предложение на участника. 

За обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“ - е представил ценова оферта в размер на 

3 990.00 (три хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията 

подписаха ценовото предложение на участника. 

За обособена позиция № 3 “Доставка на Аналитична везна“  е представил ценова оферта в 

размер на 2 600.00 (две хиляди и шестстотин) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията 

подписаха ценовото предложение на участника. 

За обособена позиция № 5 “Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга“ - е представил 

ценова оферта в размер на 11 860.00 (единадесет хиляди осемстотин и шестдесет) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

За обособена позиция № 6 “Доставка на Система за дейонизирана вода“  е представил ценова 

оферта в размер на 8 690.00 (осем хиляди шестстотин и деветдесет) лева без ДДС. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 
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За обособена позиция № 7 “Доставка на Мултифункционален спектро-фотометър за плаки“  

е представил ценова оферта в размер на 13 190.00 (тринадесет хиляди сто и деветдесет) лева без 

ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

За обособена позиция № 8 “Доставка на CO2 Инкубатор“ - е представил ценова оферта в 

размер на 48 900.00 (четиридесет и осем хиляди и деветстотин) лева без ДДС. Трима от членовете 

на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

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

оферта в размер на 22 960.00 (двадесет и две хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

За обособена позиция № 12 “Доставка на Съдова система за течен азот“  е представил ценова 

оферта в размер на 24 510.00 (двадесет и четири хиляди петстотин и десет) лева без ДДС. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

За Обособена позиция № 14 “Доставка на Микроарей скенер“ - е представил ценова оферта в 

размер на 175 900.00 (сто седемдесет и пет хиляди и деветстотин) лева без ДДС. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

С обявяването на ценовите предложения на допуснатите участници приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

Комисията продължи своята работа при закрити врати на 05.10.2020г., 16.10.2020г. и 

23.10.2020 г.  

Комисията установи, че всички допуснати до отваряне на ценовите им предложения участници 

за съответните обособени позиции са представили своите ценови оферти в съответствие с 

изисквания в документацията образец и без установени фактически грешки. След подробно 

разглеждане на ценовите предложения, комисията установи, че са налице предложения, които са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни, в сравнение със средната стойност на предложените от 

другите участници стойности, както следва: 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4  “Лабораторна везна”, участникът Лабимекс АД с оферта с 

вх. № 420/21.04.2020 г., 11:00 часа е представил ценово предложение, което е с повече от 20 на сто 

по благоприятно, в сравнение със средната стойност на предложените от другите участници 

стойности. Комисията взе решение на основание на чл. 72, ал. 1 от ЗОП да поиска от участника 

подробна писмена обосновка, която да бъде предоставена е пет дневен срок от получаването на 

съответното писмо. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 “Лабораторна хладилна центрофуга”, участникът 

Лабимекс АД с оферта с вх. № 420/21.04.2020 г., 11:00 часа е представил ценово предложение, 

което е с повече от 20 на сто по-благоприятно, в сравнение със средната стойност на 

предложените от другите участници стойности. Комисията взе решение на основание на чл. 72, ал. 

1 от ЗОП да поиска от участника подробна писмена обосновка, която да бъде предоставена е пет 

дневен срок от получаването на съответното писмо. 

 

 

 



 
 

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“  

 
 

II. Разглеждане на получената обосновка 

Комисията на заседанието си при закрити врати на 03.11.2020г. установи, че в 

законоустановения срок участникът Лабимекс АД е представил писмена обосновка с вх. № 970 от 

30.10.2020 г. В нея той посочва, че в качеството си на сертифициран партньор на производителите 

на предлаганото оборудване за Обособена позиция №№ 4 и 5 получава изключително 

конкурентни цени и допълнителни отстъпки, което дава възможност за формиране на 

перефернциани /по-ниски/ цени към крайния клиент. Посочва, че разполага със склад с 

наличности от повече от предлаганите продукти, което намалява разхода и дава възможност за 

предлагане на по ниска цена. Посочва, също, че участникът разполга със собствена логистика 

/офис, превоз, склад/, което също води до оптимизация на разходите, посочва и наличие на 

ефикасни работни звена, което позволява рационално калкулиране на разходите, които са 

формирани единствено на преките оперативни разходи по реализиране на сделката. Посочва, че 

при изпълнението на договорите са спазени всички изисквания по спазване на екологичното, 

трудовото и социалното законодателство. 

Комисията разгледа подробно приложените доказателства и счита, че обосновката съответства 

на изискванията, заложени в чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с което я приема за достоверна и констатира, че 

не е налице пречка Лабимекс АД да бъде допуснат до оценка на ценовото предложение и 

класиране на предоставената оферта. 

 

 

III.  Оценка и класиране  на допуснатите участници по финансови показатели. 

Комисията извърши оценка по финансовите показатели на допуснатите участници по 

обособени позиции, както следва: 

 

I. Комисията приложи описаната в документацията методика за оценка на ценовите 

предложения на участниците по показател П1 за Обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16,17, 21, 22 

 

Показател 1 (П1) = “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,40.  

Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки  Точките на 

останалите участници се определят в съотношение към най ниската предложена цена от участник по 

следната формула:  

Тц min  

Тц = 100 х -----------------, където :  

Тц n  

• “100”  максимални точки по показателя;  

• “Тц min” - най-ниската предложена цена от участник;  

• “Тц n” - цената на n-я участник.  

 

Точките по първия показател (П1) на n я участник се получават по следната формула:  

П1 = Тц х 0,40, където “0,40” е относителното тегло на показателя.  


























