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София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 26, в зала 208 в 11:00 часа се проведе публичното заседание на 

комисията за отваряне на постъпилите оферти, на което присъстваха представители на 

участниците, както следва: 

1. Диляна Бъчварова – представител на Медицинска Техника Инжинеринг ООД 

2. Тодор Тодоров – представител на участника „ЕЛТА 90М“ ООД 

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Председателят на комисията запозна членовете на комисията и представителите на 

участниците 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: 

 

I.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“.  След отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с 

офертата се съдържат:  

Заявление за участие за всяка от обособените позиции; 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури за всяка от 

обособените позиции; 

ЕЕДОП представен на магнитен носител за всяка от обособените позиции; 

3 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, съответно за Обособени позиции № 2, 

№ 5 и № 6; 

Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец за всяка от обособените 

позиции; 

Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности по проект, 

съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за всяка от 

обособените позиции; 

Декларации за съответствие на предлаганата апаратура за всяка от обособените позиции; 

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. Никой от представителите на участниците не 
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пожела да подпише пликовете с предлагани ценови параметри и техническите предложения на 

участника за съответните обособени позиции. 

I.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“. След отварянето на плика с офертата, комсисията констатира, че в 

плика с офертата се съдържат: 

Заявление за участие; 

Опис на представените документи; 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури; 

ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

1 брой плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

Декларации за съответстиве на предлаганата апаратура; 

Декларация, че предлаганото оборудване е ново, с гарантиран произход и неупотребявано; 

Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец; 

Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности по проект, 

съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; 

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”. Никой от представителите на 

участниците не пожела да подпише пликовете с предлагани ценови параметри и техническите 

предложения на участника за съответната обособена позиция. 

 

I.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“.  След отварянето на плика с офертата, 

комисията констатира, че в плика с офертата се съдържат:  

Заявление за участие; 

Опис на представените документи; 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури за всяка една от 

обособените позиции поотделно; 

ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

3 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка една от обособените позиции 

поотделно; 
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Декларация, че предлаганото оборудване е ново, с гарантиран произход и неупотребявано за всяка 

една от обособените позиции поотделно; 

Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец за всяка една от обособените 

позиции поотделно; 

Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности по проект, 

съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за всяка 

една от обособените позиции поотделно; 

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

подписаха техническите предложения на участника за всяка от обособените позиции и 

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

параметри” за всяка от обособените позиции. Никой от представителите на участниците не пожела 

да подпише пликовете с предлагани ценови параметри техническите предложения на участника.  

 

I.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“.  След отварянето на плика с офертата, комисията 

констатира, че в плика с офертата се съдържат:  

Заявление за участие за всяка една от обособените позиции поотделно; 

Опис на представените документи за всяка една от обособените позиции поотделно; 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури за всяка една от 

обособените позиции поотделно; 

ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

9 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка една от обособените позиции 

поотделно; 

Декларации за съответстиве на предлаганата апаратура за всяка една от обособените позиции 

поотделно; 

Декларация, че предлаганото оборудване е ново, с гарантиран произход и неупотребявано за всяка 

една от обособените позиции поотделно; 

Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец за всяка една от обособените 

позиции поотделно; 
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Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности по проект, 

съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за всяка 

една от обособените позиции поотделно; 

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

подписаха техническите предложения на участника за всяка от обособените позиции и 

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

параметри” за всяка от обособените позиции. Същите бяха подписани и от представителя на 

участника „ЕЛТА 90М“ ООД.  

 

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

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

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

Заявление за участие; 

Опис на представените документи; 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури; 

ЕЕДОП представен на оптичен носител и на хартиен носител; 

1 брой плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

Декларации за съответствие на предлаганата апаратура; 

Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец; 

Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности по проект, 

съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; 

Регистрация на пълномощно в търговския регистър с превод и извлечение на англ. език; 

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

Данъчно удостоверение; 

Сертификат за съответствие за социално осигуряване с превод на англ. Език; 

Удостоверение за гражданска отговорност; 

Сертификат по ISO на участника; 

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

подписаха техническото предложение на участника и съдържащия се в офертата запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Никой от представителите на 

участниците не пожела да подпише плика с предлаганите ценови параметри и техническото 

предложения на участника.  
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I.6. Участникът Биомедика България 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“. След отварянето 

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

Заявление за участие; 

Опис на представените документи; 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури за всяка от 

обособените позиции; 

ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

2 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка от обособените позиции; 

Декларации за съответствие на предлаганата апаратура за всяка една от обособените позиции 

поотделно; 

Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец; 

Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности по проект, 

съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; 

Сертификат по ISO 9001:2015 на участника № Q1530510, издаден на 26.08.2019 г.във Виена, 

валиден до 31 август 2022 г. с обхват: научно- изследователска дейност, производство, търговия, 

сервизно и клиентско обслужване в сферата на ин витро диагностиката, реактиви за изследване и 

медицински изделия съгласно Насоките за добрите лабораторни практики и добрите 

производствени практики реактиви за изследване и медицински изделия“ издаден от TÜF SÜD 

Landesgesesellschaft Österreich GmbH. 

Пълномощно; 

Годишен финансов отчет за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. с ОПР; 

Оторизационни писма от производителя Азуре Биосистемс - за обособена позиция №10 и 

Оторизационно писмо за дистрибуция от Лайка Биосистемс – за обособена позиция № 16; 

Сертификат по ISO 13485:2016 на Лайка Биосистемс с обхват: Проектиране и разработване, 

производство и сервизно обслужване на ин витро диагностични инструменти и принадлежности за 

подготовка на проби за хистологичен анализ. 

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

подписаха техническите предложения на участника за всяка от обособените позиции и 

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

параметри” за всяка от обособените позиции. Никой от представителите на участниците не пожела 

да подпише плика с предлаганите ценови параметри и техническото предложения на участника.  
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I.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“.  След отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в 

плика с офертата се съдържат:  

Заявление за участие за всяка от обособените позиции; 

Опис на представените документи за всяка от обособените позиции;  

Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури за всяка от 

обособените позиции; 

ЕЕДОП представен на оптичен носител за всяка от обособените позиции; 

3 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка от обособените позиции; 

Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец за всяка от обособените 

позиции; 

Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности по проект, 

съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за всяка от 

обособените позиции; 

Пълномощно / оторизационно писмо от „Ви едн Ди Сървисис ООД“ в качеството му на 

упълномощен представител на производителя Сигма Лабораторни центрофуги; 

Оторизационно писмо на участника от производителя Syngene за обособена позиция 10; 

Оторизационно писмо на участника от производителя Арктитко А/С за обособена позиция 11  

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

подписаха техническите предложения на участника за всяка от обособените позиции и 

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

параметри” за всяка от обособените позиции. Никой от представителите на участниците не пожела 

да подпише плика с предлаганите ценови параметри и техническото предложения на участника.  

 

I.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“. След отварянето на плика с 

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

Заявление за участие за всяка от обособените позиции; 

Опис на представените документи за всяка от обособените позиции;  

Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури за всяка от 

обособените позиции; 
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ЕЕДОП представен на оптичен носител за всяка от обособените позиции; 

2 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка от обособените позиции; 

Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец за всяка от обособените 

позиции; 

Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности по проект, 

съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за всяка от 

обособените позиции; 

Декларации за съответствие за всяка от обособените позиции. 

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

подписаха техническите предложения на участника за всяка от обособените позиции и 

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

параметри” за всяка от обособените позиции. Никой от представителите на участниците не пожела 

да подпише плика с предлаганите ценови параметри. Техническите предложения на участника 

бяха подписани от представитела на участника ЕЛТА 90М ООД.  

 

I.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“.  

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

Заявление за участие за всяка от обособените позиции; 

Опис на представените документи за всяка от обособените позиции;  

Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури за всяка от 

обособените позиции; 

ЕЕДОП представен на оптичен носител за всяка от обособените позиции; 

4 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка от обособените позиции; 

Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец за всяка от обособените 

позиции; 

Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности по проект, 

съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за всяка от 

обособените позиции; 

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

подписаха техническите предложения на участника за всяка от обособените позиции и 

съдържащите се в офертата запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 
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параметри” за всяка от обособените позиции. Никой от представителите на участниците не пожела 

да подпише плика с предлаганите ценови параметри и техническите предложения на участника. 

 

I.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“.  След отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че 

в плика с офертата се съдържат:  

Заявление за участие; 

Опис на представените документи;  

Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури за всяка от 

обособените позиции; 

ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

4 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка от обособените позиции; 

Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец за всяка от обособените 

позиции; 

Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности по проект, 

съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за всяка от 

обособените позиции; 

Оторизационно писмо от VILBER LOURMAN за Обособена позиция № 10. 

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

подписаха техническите предложения на участника за всяка от обособените позиции и 

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

параметри” за всяка от обособените позиции. Никой от представителите на участниците не пожела 

да подпише плика с предлаганите ценови параметри и техническите предложения на участника. 

 

I.11. 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“.  След 

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

Заявление за участие за всяка от обособените позиции; 

Опис на представените документи за всяка една от обособените позиции;  

Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури за всяка от 

обособените позиции; 
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ЕЕДОП представен на оптичен носител за всяка от обособените позиции; 

2 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка от обособените позиции; 

Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец за всяка от обособените 

позиции; 

Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности по проект, 

съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за всяка от 

обособените позиции; 

Декларация а съответствие на предлаганите продукти за всяка от обособените позиции; 

Сертификат по ISO на производителя Термо Фишер. 

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

подписаха техническите предложения на участника за всяка от обособените позиции и 

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

параметри” за всяка от обособените позиции. Никой от представителите на участниците не пожела 

да подпише плика с предлаганите ценови параметри и техническите предложения на участника. 

 

I.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“.  След отварянето на плика с офертата, комисията констатира, че в плика с 

офертата се съдържат:  

Заявление за участие; 

Опис на представените документи;  

Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури за всяка от 

обособените позиции; 

ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

6 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка от обособените позиции; 

Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец за всяка от обособените 

позиции; 

Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности по проект, 

съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за всяка от 

обособените позиции; 

Декларация за съответствие на предлаганите продукти за всяка от обособените позиции; 
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В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията 

подписаха техническите предложения на участника за всяка от обособените позиции и 

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

параметри” за всяка от обособените позиции. Никой от представителите на участниците не пожела 

да подпише плика с предлаганите ценови параметри и техническите предложения на участника. 

 

I.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“.  След 

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

Заявление за участие за всяка от обособените позиции; 

Опис на представените документи за всяка от обособените позиции;  

Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури за всяка от 

обособените позиции; 

ЕЕДОП представен на оптичен носител за всяка от обособените позиции; 

10 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка от обособените позиции; 

Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец за всяка от обособените 

позиции; 

Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности по проект, 

съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за всяка от 

обособените позиции; 

Декларация за съответствие на предлаганите продукти за всяка от обособените позиции; 

Декларация, че доставяното оборудване ще бъде ново, неупотребявано с гарантиран произход за 

всяка от обособените позиции; 

Оторизационни писма; 

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

подписаха техническите предложения на участника за всяка от обособените позиции и 

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

параметри” за всяка от обособените позиции. Никой от представителите на участниците не пожела 

да подпише плика с предлаганите ценови параметри и техническите предложения на участника. 
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С това приключи публичната част от заседанието на комисията в 13:20 часа на 29.05.2020 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 05.06.2020 г., 08.06.2020 г., 12.06.2020 г. и 

15.06.2020 г. 

 

II. Лично състояние на участниците 

Критерии за подбор. 

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“ 

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 

В част IV Критерии за подбор, част А: Годност, участникът е отбелязъл вписване в търговски 

регистър, но 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. 
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В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизационно писмо 

производителя IKA Werke GmbH & CO.KG за търговия/дистрибуция и сервиз/гаранционно 

обслужване на предлаганата от тях апаратура. Оторизационното писмо е с валидност до 31.12.2020 

г. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на ISO 9001:2015, сертификат BG13/85704 

с обхват: Tърговия (включително доставка) с лабораторна апаратура, консумативи, оборудване, 

гаранционно и извън гаранционно обслужване на предлаганата апаратура, обучение, доставка на 

резервни части, валиден от 29 март 2019 г. до 28 март 2022 г. издаден от СЖС България ЕООД. 

Посочил е, че сертификатът е достъпен безплатно на електронен адрес. Комисията извърши 

проверка на посочения от участника електронен адрес и установи, че посоченият сертификат 

съответства на посочения в ЕЕДОП-а на участника, поради  което приема същия. 

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.“ 

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. 

 

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

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  
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В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 

В част IV Критерии за подбор, част А: Годност, участникът е отбелязъл вписване в търговски 

регистър, но 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. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизационно писмо 

от производителя 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. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на ISO 9001:2015, сертификат BG13/85704 

с обхват: Tърговия (включително доставка) с лабораторна апаратура, консумативи, оборудване, 

гаранционно и извън гаранционно обслужване на предлаганата апаратура, обучение, доставка на 

резервни части, валиден от 29 март 2019 г. до 28 март 2022 г. издаден от СЖС България ЕООД. 

Посочил е, че сетрификатът е достъпен безплатно на електронен адрес. Комисията извърши 

проверка на посочения от участника електронен адрес и установи, че посоченият сертификат 

съответства на посочения в ЕЕДОП-а на участника, поради което приема същия. 

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.“ 

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

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 

В част IV Критерии за подбор, част А: Годност, участникът е отбелязъл вписване в търговски 

регистър, но 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. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на Оторизационно писмо 

от производителя 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. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на ISO 9001:2015, сертификат BG13/85704 

с обхват: Tърговия (включително доставка) с лабораторна апаратура, консумативи, оборудване, 

гаранционно и извън гаранционно обслужване на предлаганата апаратура, обучение, доставка на 

резервни части, валиден от 29 март 2019 г. до 28 март 2022 г. издаден от СЖС България ЕООД. 

Посочил е, че сетрификатът е достъпен безплатно на електронен адрес. Комисията извърши 

проверка на посочения от участника електронен адрес и установи, че посоченият сертификат 

съответства на посочения в ЕЕДОП а на участника, поради  което приема същия. 

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

информация, ако има такива.“ 

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. 

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., с което срокът за 

подаване на офертите за участие в процедурата, с което се изменя и датата до която следва да са 

валидни офертите подадени от участниците, а именно 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от 

датата определена като краен срок за подаване на офертите, участникът следва да представи 

потвърждение за валидността на подадената оферта в съответствие с посоченото решение.  

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. 

 

II.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“. 

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.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 
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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 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. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизационно писмо 

издадено от фирмата производител Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, от дата 09.04.2020г за 

конкретната процедура, със срок на валидност за целия период на търга и сключения договор.  

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на Сертификат за управление на 

качеството ISO 9001:2015, с № СИБ 109 170007, издаден на 07.02.2020г., с валидност-21.02.2023г. 

и с обхват: Консултация, маркетинг и търговия, обучение, инженерингова и сервизна дейност на 

медицински и лабораторни изделия, като апаратура, оборудване, и инструменти, микроскопска, 

оптична, лазерна, стерилизационна техника, научно-изследователска апаратура и резервни части 

за тях; медицински и лабораторни консумативи; реактиви; препарати и материали за почистване, 

дезинфекция и стерилизация. Прилагане на добри дистрибуторски практики. Участникът е 

посочил и интернет адрес, на който комисията извърши проверка и установи, че посочения 

сертификат е валиден и издаден на името на участника с посочения обхват. 

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.“ 

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.  
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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., с което срокът за 

подаване на офертите за участие в процедурата, с което се изменя и датата до която следва да са 

валидни офертите подадени от участниците, а именно 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от 

датата определена като краен срок за подаване на офертите, участникът следва да представи 

потвърждение за валидността на подадената оферта в съответствие с посоченото решение.  

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. 

 

II.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“.  

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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 

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

информация за конкретен оборот попадащ в обхвата на обществената поръчка за последните три 

приключили финансови години, не става ясно така посочения оборот, за коя от обособените 

позиции се отнася, предвид че участникът е подал оферта за повече от една обособена позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизационни писма 

от производителя на предлаганата апаратура, като не е посочен номер, дата и издател на 

оторизацията. 
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В част IV Критерии за подбор, част Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на Сертификат за управление на 

качеството ISO 9001:2015 от орган по сертификация на системи от СЖС България ЕООД със № 

BG09/4202, издаден на 28/07/2018 г., валиден до 27/07/2021 г, с обхват: Търговия и дистрибуция на 

диагностикуми, консумативи и апаратура за клинична практика и научно-изследователска 

дейност, с осигурено гаранционно и извънгаранционно обслужване. Посочил е, че сетрификатът е 

достъпен безплатно на електронен адрес, на който комисията извърши проверка на сертификата и 

установи, че същия е с посочения номер и обхват и е валиден към датата на получаване на 

офертите. 

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.“ 

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

в ЕЕДОП-а оторизационни писма за всяка от обособените позиции 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 информация за 

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, Изисквания за икономическо и 

финансово състояние – „Участниците следва да са реализирали минимален 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“, като посочи минимален 

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

обособените позиции, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на 

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

съответната обособена позиция. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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 

Обособена позиция 10: “Доставка на Фотодокументационна система“ и Обособена позиция № 22: 

“ Система за течна хроматография“. 
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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., с което срокът за 

подаване на офертите за участие в процедурата, с което се изменя и датата до която следва да са 

валидни офертите подадени от участниците, а именно 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от 

датата определена като краен срок за подаване на офертите, участникът следва да представи 

птвърждение за валидността на подадената оферта в съответствие с посоченото решение.  

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. 

 

II.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“. 

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

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. 
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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 А: Годност, участникът е отбелязъл вписване в търговски 

регистър, но 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. 

Също така, от представената информация за конкретен оборот попадащ в обхвата на обществената 

поръчка за последните три приключили финансови години, не става ясно така посочения оборот, 

за коя от обособените позиции се отнася, предвид че участникът е подал оферта за повече от една 

обособена позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизационни писма 

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

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

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

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

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

производителя NUVE, Обособена позиция 7:“Доставка на Мултифункционален спектро-

фотометър за плаки“ оторизация от дистрибутор VWR за производителя Biotek, Обособена 

позиция 17:“Ламинарен кабинет клас II” оторизация от дистрибутора VWR, производител Integra; 

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

производителя Eppendorf и Обособена позиция 21:“ Комплект едноканални вариабълни пипети“ 

оторизация от производителя HTL без да са посочени номера, дати и издатели на писмата. 
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В част IV Критерии за подбор, част Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие 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. За следните дейности: 

Внос, търговия и дистрибуция на лабораторно и медицинско оборудване, апаратура, химикали и 

реагенти в т.ч. референтни материали и сертифицирани референтни материали, микробиологични 

продукти, лабораторна стъклария и пластмасови консумативи. Гаранционен и извънгаранционен 

сервиз на лабораторно и медицинско оборудване и апаратура. Инсталиране, въвеждане в 

експлоатация, профилактика, проверка и обучение за работа с лабораторно и медицинско 

оборудване и апаратура. Уточнения, свързани с обхвата на този сертификат и приложимостта на 

изискванията на ISO 9001:2015, могат да бъдат получени от СЖС България ЕООД  Посочил е, че 

сетрификатът е достъпен безплатно на електронен адрес, но такъв не е посочен от участника. 

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.“ 

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

в ЕЕДОП а оторизационни писма за всяка от обособените позиции 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 копие на посочения 

в ЕЕДОП а 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 или да посочи интернет адрес, на който има достъп до посоченият от участника 

сертификат. 

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

съответствието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, Изисквания за икономическо 

и финансово състояние – „Участниците следва да са реализирали минимален 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“, като посочи минимален 

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

обособените позиции, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на 
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участника за последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност на 

съответната обособена позиция. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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 

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

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., с което срокът за 

подаване на офертите за участие в процедурата, с което се изменя и датата до която следва да са 

валидни офертите подадени от участниците, а именно 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от 

датата определена като краен срок за подаване на офертите, участникът следва да представи 

потвърждение за валидността на подадената оферта в съответствие с посоченото решение.  

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. 

 

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“.  

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на Сертификат за управление на 

качеството без да е посочен номер, дата, издател и обхват на сертификата  Участникът е приложил 

сертификат по ISO9001:2015 г. на участника с оригинал на англ. език. 

По останалите представени документи от участника, комисията установи, че  
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Декларации за съответствие на предлаганата апаратура; 

Регистрация на пълномощно в търговския регистър с превод и извлечение на англ  език; 

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

Данъчно удостоверение; 

Сертификат за съответствие за социално осигуряване с превод на англ. език; 

Удостоверение за гражданска отговорност; 

Сертификат по ISO на участника 

са представени на немски и английски език. Съгласно обявлението и документацията за участие, 

раздел VІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА офертата, т.1.6. Всички документи, свързани с 

офертата, трябва да бъдат на български език. Ако участникът представя документи на чужд език, 

същите следва да бъдат придружени с превод на български език. 

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

Сертификат по ISO на участника 

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., с което срокът за 

подаване на офертите за участие в процедурата, с което се изменя и датата до която следва да са 

валидни офертите подадени от участниците, а именно 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от 

датата определена като краен срок за подаване на офертите, участникът следва да представи 

потвърждение за валидността на подадената оферта за всяка от обособените позиции за които 

участва, в съответствие с посоченото решение.  

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

участникът има възможност да отстрани констатираните несъответствия в представените ЕЕДОП

и за всяка от обособените позиции и допълнително представените документи в срок от 5 работни 

дни от получаване на Протокола на комисията. 
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II.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“. 

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

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 IV Критерии за подбор, част Б: Икономическо и финансово състояние, от представената 

информация за конкретен оборот попадащ в обхвата на обществената поръчка за последните три 

приключили финансови години, не става ясно така посочения оборот, за коя от обособените 

позиции се отнася, предвид че участникът е подал оферта за повече от една обособена позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки:Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, от които не става ясно, съответствие към коя от обособените позици доказва участника. 

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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, Изисквания за икономическо и 

финансово състояние – „Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, 

включително минимален оборот в областта на доставки/дейности, сходни с предмета на 
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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“, като посочи минимален 

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

обособените позиции, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на 

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

съответната обособена позиция. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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), като 

посочи, изпълнените договори посочени в ЕЕДОП-а към коя обособена позиция се отнасят. 

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., с което срокът за 

подаване на офертите за участие в процедурата, с което се изменя и датата до която следва да са 

валидни офертите подадени от участниците, а именно 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от 

датата определена като краен срок за подаване на офертите, участникът следва да представи 

птвърждение за валидността на подадената оферта в съответствие с посоченото решение.  

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. 

 

II.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“. 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 № 1 “Доставка на Цитоцентрофуга“ 

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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 



 
 

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“  

 
 

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 

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

на обособена позиция, за която участникът кандидатства.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 

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

информация за посоченият конкретен оборот попадащ в обхвата на обществената поръчка за 

последните три приключили финансови години, съответства на посочения общ оборот за 

последните три приключили финансови години, като не е посочен точен конкретен оборот за 

последните три приключили финансови години относими към обособената позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки: Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, като от наименованието на изпълнената доставка не става ясно включва ли се апаратура 

сходна с обособената позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизационно писмо 

от производителя без да е посочен номер, дата и издател на писмото. Участникът е приложил 

копия на оторизационни писма от Ви едн Ди Сървисис ООД“ в качеството му на упълномощен 

представител на производителя Сигма Лабораторни центрофуги. В представеното оториационно 

писмо е посочен предмет на поръчката от Ви енд Сървисис ООД 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.“, комисията констатира, че настоещто 

оторизационно писмо несъответства на предмета на поръчката, доколкото последната съдържа 22 

обособени позиции. Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя Thermo 

Fischer, чийто компоненти са част от Обособена позиция 1. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на Сертификат за управление на 

качеството без да е посочен номер, дата, издател и обхват на сертификата. Участникът е посочил 

интернет адрес за безплатен достъп до сертификата. Комисията извърши проверка и установи, че 

за участника е налице валиден сертифика за внедрена система за управление на качеството по ISO 

9001:2015 с №BG07/2904 издаден от СЖС България, валиден до 06.12.2022 г. с обхват: търговия, 

доставка, монтаж, сервиз и консултации по избор на лабораторно оборудване, консумативи и 

медицински изделия. 

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 



 
 

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“  

 
 

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

информация, ако има такива.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, Изисквания за икономическо и 

финансово състояние – „Участниците следва да са реализирали минимален 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“, като посочи минимален 

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

обособените позиции, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на 

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

съответната обособена позиция. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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), като 

посочи, изпълнените договори посочени в ЕЕДОП-а включват ли апаратура, сходна с обособената 

позиция. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 3, като представи 

оторизационно писма съответстващо на предмета на поръчката или друго такова, както и 

оторизационно писмо от производителя Thermo Fischer, чийто компоненти са част от Обособена 

позиция 1. 

За обособена позиция № 10 “Доставка на Фотодокументационна система“ 

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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 

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

на обособена позиция, за която участникът кандидатства.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 
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В част IV Критерии за подбор, част Б: Икономическо и финансово състояние, от представената 

информация за посоченият конкретен оборот попадащ в обхвата на обществената поръчка за 

последните три приключили финансови години, съответства на посочения общ оборот за 

последните три приключили финансови години, като не е посочен точен конкретен оборот за 

последните три приключили финансови години относими съм обособената позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизационно писмо 

от производителя от „Ви едн Ди Сървисис ООД“ в качеството му на упълномощен представител 

на производителя Сигма Лабораторни центрофуги без да е посочен номер, дата и издател на 

писмото. Участникът е приложил копие на оторизационно писмо от производителя Syngene за 

обособена позиция 10. Участникът следва да посочи в ЕЕДОП а, кое оторизационно писмо е 

относимо към Обособена позиция № 10; 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на Сертификат за управление на 

качеството без да е посочен номер, дата, издател и обхват на сертификата. Участникът е посочил 

интернет адрес за безплатен достъп до сертификата. Комисията извърши проверка и установи, че 

за участника е налице валиден сертифика за внедрена система за управление на качеството по ISO 

9001:2015 с №BG07/2904 издаден от СЖС България, валиден до 06.12.2022 г. с обхват: тъгровия, 

доставка, монтаж, сервиз и консултации по избор на лабораторно оборудване, консумативи и 

медицински изделия. 

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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, Изисквания за икономическо и 

финансово състояние – „Участниците следва да са реализирали минимален 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“, като посочи минимален 

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

обособените позиции, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на 

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

съответната обособена позиция. 

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

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 всички елементи, които са заложени в 
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изискванията 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   

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 

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

информация за посоченият конкретен оборот попадащ в обхвата на обществената поръчка за 

последните три приключили финансови години, съответства на посочения общ оборот за 

последните три приключили финансови години, като не е посочен точен конкретен оборот за 

последните три приключили финансови години относими съм обособената позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизационно писмо 

от производителя от „Арктитко“ за обособена позиция 11. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на Сертификат за управление на 

качеството без да е посочен номер, дата, издател и обхват на сертификата. Участникът е посочил 

интернет адрес за безплатен достъп до сертификата. Комисията извърши проверка и установи, че 

за участника е налице валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по 

ISO 9001:2015 с №BG07/2904 издаден от СЖС България, валиден до 06.12.2022 г. с обхват: 

тъгровия, доставка, монтаж, сервиз и консултации по избор на лабораторно оборудване, 

консумативи и медицински изделия. 

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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, Изисквания за икономическо и 

финансово състояние – „Участниците следва да са реализирали минимален 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“, като посочи минимален 
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оборот в областта на доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за всяка от 

обособените позиции, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на 

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

съответната обособена позиция. 

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., с което срокът за 

подаване на офертите за участие в процедурата, с което се изменя и датата до която следва да са 

валидни офертите подадени от участниците, а именно 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от 

датата определена като краен срок за подаване на офертите, участникът следва да представи 

птвърждение за валидността на подадената оферта за всяка от обособените позиции за които 

участва, в съответствие с посоченото решение.  

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

участникът има възможност да отстрани констатираните несъответствия в представените ЕЕДОП-

и за всяка от обособените позиции и допълнително представените документи в срок от 5 работни 

дни от получаване на Протокола на комисията. 

 

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

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 
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В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизационно писмо 

от производителя Епендорф АД от м. декември 2019г., валидно до 31.12.2020г., подписано от 

регионалния директор за югоизточна Европа - Недим Гредел. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на система за управление на качеството по 

стандарт ISO 9001 на Биосистеми ООД 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. Сертификатът е валиден от 17 ноември 2017г. до 16 ноември 2020г., Регистрационен 

номер: CQ-BG-070/14/02/bul. Документът е издаден на български език, подписан от 

изпълнителния директор на сертифициращия орган на негова официална бланка. Обхват на СУК: 

продажба, инсталиране, поддръжка и сервиз на лабораторна апаратура и обзавеждане, 

включително системи за генетичен анализ; продажба на специализиран софтуер, реактиви, 

консумативи и медицински изделия; обучение за прилагане на различни техники и методики за 

научни и диагностични цели; консултации за извършване на лабораторни анализи, изграждане на 

лаборатории, разработване на научни и научно-приложни проекти в областта на естествените 

науки и медицината. Участникът е посочил и интернет адрес, на който описаният сертификат 

може да бъде проверен. Комисията извърши проверка на сертификата и установи, че интернет 

адреса посочен от участника дава грешка и не може да се отвори страницата. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, оторизационно писмо от 

производителя Епендорф АГ от м. декември 2019г., валидно до 31.12.2020г., подписано от 

регионалния директор за югоизточна Европа - Недим Гредел. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, 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.  

 

Обособена позиция № 20 “ Mногорежимен четец за микроплаки“ 

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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 
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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.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на 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. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на система за управление на качеството по 

стандарт ISO 9001 на Биосистеми ООД 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. Сертификатът е валиден от 17 ноември 2017г. до 16 ноември 2020г., Регистрационен 

номер: CQ BG-070/14/02/bul. Документът е издаден на български език, подписан от 

изпълнителния директор на сертифициращия орган на негова официална бланка. Обхват на СУК: 

продажба, инсталиране, поддръжка и сервиз на лабораторна апаратура и обзавеждане, 

включително системи за генетичен анализ; продажба на специализиран софтуер, реактиви, 

консумативи и медицински изделия; обучение за прилагане на различни техники и методики за 

научни и диагностични цели; консултации за извършване на лабораторни анализи, изграждане на 

лаборатории, разработване на научни и научно-приложни проекти в областта на естествените 

науки и медицината. Участникът е посочил и интернет адрес, на който описаният сертификат 

може да бъде проверен. Комисията извърши проверка на сертификата и установи, че интернет 

адреса посочен от участника дава грешка и не може да се отвори страницата. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, 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. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, 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.  
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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., с което срокът за 

подаване на офертите за участие в процедурата, с което се изменя и датата до която следва да са 

валидни офертите подадени от участниците, а именно 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от 

датата определена като краен срок за подаване на офертите, участникът следва да представи 

потвърждение за валидността на подадената оферта за всяка от обособените позиции за които 

участва, в съответствие с посоченото решение.  

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

участникът има възможност да отстрани констатираните несъответствия в представените ЕЕДОП

и за всяка от обособените позиции и допълнително представените документи в срок от 5 работни 

дни от получаване на Протокола на комисията. 

 

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“. 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“ 

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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 

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

на обособена позиция, за която участникът кандидатства.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки:Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 
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доставки, като от наименованието на изпълнената доставка не става ясно включва ли се апаратура 

сходна с обособената позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизационно писмо 

от производителя без да е посочен номер, дата и издател на писмото.  

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на Сертификат ISO 9001:2015, №  

BG11/5713, валиден от 13.02.2020г. със срок на валидност до 13.02.2023г.; Обхват на 

сертифицирането: Търговия с лабораторни химикали, консумативи, апаратура, обзавеждане и 

сервизна дейност; издаден от СЖС България. Участникът е посочил интернет адрес за безплатен 

онлайн достъп до сертификата. Комисията извърши проверка на посочения сертификат и 

установи, че същия съответства на посоченото в ЕЕДОП-а на участника 

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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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), като 

посочи, изпълнените договори посочени в ЕЕДОП-а включват ли апаратура, сходна с обособената 

позиция. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, „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 упълнощен представител на производителя, то същия следва да 

разполага с представителна власт да упълномощава и трети лица за продажба/дистрибуция и 

сервиз/гаранционно обслужване“, като представи копие на посоченото оторизационно писмо. 

за обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна везна“  

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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 
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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.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки:Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, като от наименованието на изпълнената доставка не става ясно включва ли се апаратура 

сходна с обособената позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизационно писмо 

от производителя без да е посочен номер, дата и издател на писмото.  

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на Сертификат ISO 9001:2015, №  

BG11/5713, валиден от 13.02.2020г. със срок на валидност до 13.02.2023г.; Обхват на 

сертифицирането: Търговия с лабораторни химикали, консумативи, апаратура, обзавеждане и 

сервизна дейност; издаден от СЖС България. Участникът е посочил интернет адрес за безплатен 

онлайн достъп до сертификата. Комисията извърши проверка на посочения сертификат и 

установи, че същия съответства на посоченото е ЕЕДОП-а на участника 

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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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), като 

посочи, изпълнените договори посочени в ЕЕДОП-а включват ли апаратура, сходна с обособената 

позиция. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, „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 упълнощен представител на производителя, то същия следва да 

разполага с представителна власт да упълномощава и трети лица за продажба/дистрибуция и 

сервиз/гаранционно обслужване“, като представи копие на посоченото оторизационно писмо. 
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за обособена позиция № 7 “Доставка на Мултифункционален спектро-фотометър за плаки“ 

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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 

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

на обособена позиция, за която участникът кандидатства.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки: Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, като от наименованието на изпълнената доставка не става ясно включва ли се апаратура 

сходна с обособената позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизационно писмо 

от производителя без да е посочен номер, дата и издател на писмото.  

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на Сертификат ISO 9001:2015, №  

BG11/5713, валиден от 13.02.2020г. със срок на валидност до 13.02.2023г.; Обхват на 

сертифицирането: Търговия с лабораторни химикали, консумативи, апаратура, обзавеждане и 

сервизна дейност; издаден от СЖС България. Участникът е посочил интернет адрес за безплатен 

онлайн достъп до сертификата. Комисията извърши проверка на посочения сертификат и 

установи, че същия съответства на посоченото в ЕЕДОП-а на участника 

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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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), като 
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посочи, изпълнените договори посочени в ЕЕДОП-а включват ли апаратура, сходна с обособената 

позиция. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, „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“, като представи копие на посоченото оторизационно писмо. 

за Обособена позиция № 21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети“ 

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки:Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, като от наименованието на изпълнената доставка не става ясно включва ли се апаратура 

сходна с обособената позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизационно писмо 

от производителя без да е посочен номер, дата и издател на писмото.  

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на Сертификат ISO 9001:2015, №  

BG11/5713, валиден от 13.02.2020г. със срок на валидност до 13.02.2023г.; Обхват на 

сертифицирането: Търговия с лабораторни химикали, консумативи, апаратура, обзавеждане и 

сервизна дейност; издаден от СЖС България. Участникът е посочил интернет адрес за безплатен 

онлайн достъп до сертификата. Комисията извърши проверка на посочения сертификат и 

установи, че същия съответства на посоченото в ЕЕДОП-а на участника 
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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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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), като 

посочи, изпълнените договори посочени в ЕЕДОП-а включват ли апаратура, сходна с обособената 

позиция. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, „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“, като представи копие на посоченото оторизационно писмо. 

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., с което срокът за 

подаване на офертите за участие в процедурата, с което се изменя и датата до която следва да са 

валидни офертите подадени от участниците, а именно 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от 

датата определена като краен срок за подаване на офертите, участникът следва да представи 

птвърждение за валидността на подадената оферта за всяка от обособените позиции за които 

участва, в съответствие с посоченото решение.  

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

участникът има възможност да отстрани констатираните несъответствия в представените ЕЕДОП

и за всяка от обособените позиции и допълнително представените документи в срок от 5 работни 

дни от получаване на Протокола на комисията. 

 

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

Участникът участва 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“.  

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка. В ЕЕДОП-а е 
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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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

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. 

Също така, от представената информация за конкретен оборот попадащ в обхвата на обществената 

поръчка за последните три приключили финансови години, не става ясно така посочения оборот, 

за коя от обособените позиции се отнася, предвид че участникът е подал оферта за повече от една 

обособена позиция. 
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В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизации от 

производителите на предлаганото оборудване, без да са посочени номера, дати и лица издали 

оторизационните писма. Участникът е приложил оторизационно писмо от VILBER LOURMAN за 

Обособена позиция № 10 само в превод на български. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на Сертификат на РИДАКОМ ЕООД : ISO 

9001 : 2015 , BG 16/93060" Дистрибуция на лабораторни тестове,диагностични реагенти и китове 

лабораторни консумативи и оборудване, ин витро диагностични изделия,биотехнологични 

продукти. Сервизна дейност на лабораторна апаратура. Валиден от 15.08.2018 до 14.08.2021 

издаден от СЖС България ЕООД. Посочил е, че сетрификатът е достъпен безплатно на електронен 

адрес. Комисията извърши проверка на посочения електронен адрес и установи съответствие на 

сертификата с декларираното от участника в ЕЕДОП-а. 

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.“ 

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

в ЕЕДОП а оторизационни писма за всяка от обособените позиции 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 за обособени позиции № 4, № 5 и № 21. За обособена позиция № 

10, участникът следва да представи заверено копие на оторизационно писмо в оригинал. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, Изисквания за икономическо и 

финансово състояние – „Участниците следва да са реализирали минимален 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“, като посочи минимален 

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

обособените позиции, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на 

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

съответната обособена позиция. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 
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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; 

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., с което срокът за 

подаване на офертите за участие в процедурата, с което се изменя и датата до която следва да са 

валидни офертите подадени от участниците, а именно 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от 

датата определена като краен срок за подаване на офертите, участникът следва да представи 

потвърждение за валидността на подадената оферта в съответствие с посоченото решение.  

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. 

 

II.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“. 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 № 17 “Ламинарен кабинет клас II”  

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 

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 
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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. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на Оторизационно писмо 

от производителя ThermoFisher Scientific на оферирания апарат от ОП №17, 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. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на Сертификат № 041060129, валиден от 

30.11.2018 г. до 29.11.2021 г. Обхват: Представителство, търговия, техническа  поддръжка и 

сервиз на научна и медицинска апаратура. Търговия с реактиви, консумативи, аксесоари, 

лекарствени подукти, издаден от TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A, Посочил е, че сетрификатът е 

достъпен безплатно на електронен адрес. Комисията извърши проверка на посочения електронен 

адрес и установи съответствие на сертификата с декларираното от участника в ЕЕДОП а. 

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.“ 

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

в ЕЕДОП а оторизационнно 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 
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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. 

 

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

детекция“ 

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 

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. 
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В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на Оторизационно писмо 

от производителя ThermoFisher Scientific на оферирания апарат от ОП №17, 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. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на Сертификат № 041060129, валиден от 

30.11.2018 г. до 29.11.2021 г. Обхват: Представителство, търговия, техническа  поддръжка и 

сервиз на научна и медицинска апаратура. Търговия с реактиви, консумативи, аксесоари, 

лекарствени подукти, издаден от TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A, Посочил е, че сетрификатът е 

достъпен безплатно на електронен адрес. Комисията извърши проверка на посочения електронен 

адрес и установи съответствие на сертификата с декларираното от участника в ЕЕДОП-а. 

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.“ 

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

в ЕЕДОП а оторизационнно 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 обслужван. 

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. 

 

II.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“. 

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 всички елементи, които са заложени в 
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изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот в областта на доставки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

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. 

Също така, представена e информация за конкретен оборот попадащ в обхвата на обществената 

поръчка само за 2019 г., като не става ясно така посочения оборот, за коя от обособените позиции 

се отнася, предвид че участникът е подал оферта за повече от една обособена позиция. 
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В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки:Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, като от наименованието на изпълнените доставки не става ясно към коя от обособените 

позиции следва да се отнася. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

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

производителите на предлаганото оборудване, а е посочил налични за участника технически 

съоръжения, сервизни бази и автомобили. 

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.“ 

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, комисията изисква от участника да представи информация и 

документи за съответствието си с критерия за подбор за всяка от обособените позиции 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 копие на посочения 

в ЕЕДОП-а Сертификат № 20.02.524-QM, издаден на 14/04/2020, валиден до 13/04/2021 Inspect 

Uluslarasi Belelendirme ve Gozetim Hiz, Tic, Ltd, Турция. 

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

съответстието му с критерия за подбор за всяка от обособените позиции по т. 3 Критерии за 

подбор , Изисквания за икономическо и финансово състояние – „Участниците следва да са 

реализирали минимален 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“, като посочи минимален оборот в областта на доставки/дейности, сходни с 



 
 

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“  

 
 

предмета на обществената поръчка за всяка от обособените позиции, за които участникът участва, 

изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови 

години в размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция. 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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, за които участникът участва; 

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. 

 

I.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“. 

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 № 1 “Доставка на Цитоцентрофуга“  

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

В представения ЕЕДОП, комисията установи, следните несъответствия: 
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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 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. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки:Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, като от наименованието на изпълнените доставки не става ясно дали се отнасят към 

съответната обособена позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионални способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизация от 

производителите на предлаганото оборудване. Участникът е приложил оторизация от Thermo 

Shandon Limited, производител на предлаганото оборудване, което комисията приема. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат ISO 9001:2015 с обхват: 

Внос, дистрибуция и доставки на медицински, ветеринарнодиагностични и изследователски 

китове, реактиви, химикали и консумативи за лабораторна инвитро и общолабораторна употреба 

включително и детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 

работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 

научно лабораторно оборудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба в 

това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 

обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафове и 

др., сертификат номер BG17/871532, валиден от 27 април 2018 г. до 23 април 2021 г., издаден от 

SGS Bulgaria Ltd. Комисията извърши проверка на посочения интернет адрес и установи, че 



 
 

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“  

 
 

посоченият сертификат е издаден на името на участника и е валиден с посочения обхват, което 

комисията приема. 

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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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 

съответната обособена позиция, за които участникът участва. 

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. 

обособена позиция № 2 “Доставка на 3D Шейкър“ 

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

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 
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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 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. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки:Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, като от наименованието на изпълнените доставки не става ясно дали се отнасят към 

съответната обособена позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизация от 

производителите на предлаганото оборудване. Участникът е приложил оторизация от IKА 

WERKE, производител на предлаганото оборудване, което комисията приема. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат ISO 9001:2015 с обхват: 

Внос, дистрибуция и доставки на медицински, ветеринарнодиагностични и изследователски 

китове, реактиви, химикали и консумативи за лабораторна инвитро и общолабораторна употреба 

включително и детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 

работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 

научно лабораторно оборудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба в 

това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 

обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафове и 

др., сертификат номер BG17/871532, валиден от 27 април 2018 г. до 23 април 2021 г., издаден от 

SGS Bulgaria Ltd. Комисията извърши проверка на посочения интернет адрес и установи, че 

посоченият сертификат е издаден на името на участника и е валиден с посочения обхват, което 

комисията приема. 

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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 
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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 

съответната обособена позиция, за които участникът участва. 

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. 

обособена позиция № 3 “Доставка на Аналитична везна“ 

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

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 IV Критерии за подбор, част Б: Икономическо и финансово състояние, участникът не е 

посочил националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
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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 В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки: Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, като от наименованието на изпълнените доставки не става ясно дали се отнасят към 

съответната обособена позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизация от 

производителите на предлаганото оборудване. Участникът е приложил оторизация от A&D 

Instruments, производител на предлаганото оборудване, което комисията приема. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат ISO 9001:2015 с обхват: 

Внос, дистрибуция и доставки на медицински, ветеринарнодиагностични и изследователски 

китове, реактиви, химикали и консумативи за лабораторна инвитро и общолабораторна употреба 

включително и детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 

работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 

научно лабораторно оборудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба в 

това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 

обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафове и 

др., сертификат номер BG17/871532, валиден от 27 април 2018 г. до 23 април 2021 г., издаден от 

SGS Bulgaria Ltd. Комисията извърши проверка на посочения интернет адрес и установи, че 

посоченият сертификат е издаден на името на участника и е валиден с посочения обхват, което 

комисията приема. 

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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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 

съответната обособена позиция, за които участникът участва. 

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. 

 

 



 
 

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“  

 
 

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

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

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 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. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки:Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, като от наименованието на изпълнените доставки не става ясно дали се отнасят към 

съответната обособена позиция. 
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В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизация от 

производителите на предлаганото оборудване. Участникът е приложил оторизация от HERMLE, 

производител на предлаганото оборудване, което комисията приема. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат ISO 9001:2015 с обхват: 

Внос, дистрибуция и доставки на медицински, ветеринарнодиагностични и изследователски 

китове, реактиви, химикали и консумативи за лабораторна инвитро и общолабораторна употреба 

включително и детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 

работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 

научно лабораторно оборудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба в 

това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 

обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафове и 

др., сертификат номер BG17/871532, валиден от 27 април 2018 г. до 23 април 2021 г., издаден от 

SGS Bulgaria Ltd. Комисията извърши проверка на посочения интернет адрес и установи, че 

посоченият сертификат е издаден на името на участника и е валиден с посочения обхват, което 

комисията приема. 

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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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 

съответната обособена позиция, за които участникът участва. 

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. 

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

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 
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предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

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 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. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки:Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, като от наименованието на изпълнените доставки не става ясно дали се отнасят към 

съответната обособена позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизация от 

производителите на предлаганото оборудване. Участникът е приложил оторизация от ADRONA 

SIA, производител на предлаганото оборудване, което комисията приема. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат ISO 9001:2015 с обхват: 

Внос, дистрибуция и доставки на медицински, ветеринарнодиагностични и изследователски 

китове, реактиви, химикали и консумативи за лабораторна инвитро и общолабораторна употреба 

включително и детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 

работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 
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научно лабораторно оборудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба в 

това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 

обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафове и 

др., сертификат номер BG17/871532, валиден от 27 април 2018 г. до 23 април 2021 г., издаден от 

SGS Bulgaria Ltd. Комисията извърши проверка на посочения интернет адрес и установи, че 

посоченият сертификат е издаден на името на участника и е валиден с посочения обхват, което 

комисията приема. 

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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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 

съответната обособена позиция, за които участникът участва. 

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. 

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

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

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 
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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 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. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки:Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, като от наименованието на изпълнените доставки не става ясно дали се отнасят към 

съответната обособена позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизация от 

производителите на предлаганото оборудване. Участникът е приложил оторизация от Bio Tek 

Instruments, производител на предлаганото оборудване, което комисията приема. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат ISO 9001:2015 с обхват: 

Внос, дистрибуция и доставки на медицински, ветеринарнодиагностични и изследователски 

китове, реактиви, химикали и консумативи за лабораторна инвитро и общолабораторна употреба 

включително и детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 

работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 

научно лабораторно оборудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба в 

това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 

обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафове и 

др., сертификат номер BG17/871532, валиден от 27 април 2018 г. до 23 април 2021 г., издаден от 

SGS Bulgaria Ltd. Комисията извърши проверка на посочения интернет адрес и установи, че 

посоченият сертификат е издаден на името на участника и е валиден с посочения обхват, което 

комисията приема. 

Съгласно документацията за участие „В приложения ЕЕДОП се предоставя съответната 

информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се 
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съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

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

информация, ако има такива.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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 

съответната обособена позиция, за които участникът участва. 

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. 

обособена позиция № 8 “Доставка на CO2 Инкубатор“ 

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

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 
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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. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки:Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, като от наименованието на изпълнените доставки не става ясно дали се отнасят към 

съответната обособена позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизация от 

производителите на предлаганото оборудване. Участникът е приложил оторизация от PHC Europe, 

производител на предлаганото оборудване, което комисията приема. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат ISO 9001:2015 с обхват: 

Внос, дистрибуция и доставки на медицински, ветеринарнодиагностични и изследователски 

китове, реактиви, химикали и консумативи за лабораторна инвитро и общолабораторна употреба 

включително и детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 

работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 

научно лабораторно оборудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба в 

това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 

обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафове и 

др., сертификат номер BG17/871532, валиден от 27 април 2018 г. до 23 април 2021 г., издаден от 

SGS Bulgaria Ltd. Комисията извърши проверка на посочения интернет адрес и установи, че 

посоченият сертификат е издаден на името на участника и е валиден с посочения обхват, което 

комисията приема. 

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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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 

съответната обособена позиция, за които участникът участва. 
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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. 

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

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 всички елементи, които са заложени в 

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

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 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. 
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В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки:Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, като от наименованието на изпълнените доставки не става ясно дали се отнасят към 

съответната обособена позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизация от 

производителите на предлаганото оборудване. Участникът е приложил оторизация от PHC Europe, 

производител на предлаганото оборудване, което комисията приема. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат ISO 9001:2015 с обхват: 

Внос, дистрибуция и доставки на медицински, ветеринарнодиагностични и изследователски 

китове, реактиви, химикали и консумативи за лабораторна инвитро и общолабораторна употреба 

включително и детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 

работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 

научно лабораторно оборудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба в 

това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 

обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафове и 

др., сертификат номер BG17/871532, валиден от 27 април 2018 г. до 23 април 2021 г., издаден от 

SGS Bulgaria Ltd. Комисията извърши проверка на посочения интернет адрес и установи, че 

посоченият сертификат е издаден на името на участника и е валиден с посочения обхват, което 

комисията приема. 

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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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 

съответната обособена позиция, за които участникът участва. 

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. 

 

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

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 



 
 

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“  

 
 

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

изискванията 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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 

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

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

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 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. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки:Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, като от наименованието на изпълнените доставки не става ясно дали се отнасят към 

съответната обособена позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизация от 

производителите на предлаганото оборудване. Участникът е приложил оторизация от CRYOPAL, 

производител на предлаганото оборудване, което комисията приема. 
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В част IV Критерии за подбор, част Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат ISO 9001:2015 с обхват: 

Внос, дистрибуция и доставки на медицински, ветеринарнодиагностични и изследователски 

китове, реактиви, химикали и консумативи за лабораторна инвитро и общолабораторна употреба 

включително и детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 

работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 

научно лабораторно оборудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба в 

това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 

обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафове и 

др., сертификат номер BG17/871532, валиден от 27 април 2018 г. до 23 април 2021 г., издаден от 

SGS Bulgaria Ltd  Комисията извърши проверка на посочения интернет адрес и установи, че 

посоченият сертификат е издаден на името на участника и е валиден с посочения обхват, което 

комисията приема. 

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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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 

съответната обособена позиция, за които участникът участва. 

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. 

 

Обособена позиция № 14 “Доставка на Микроарей скенер“ 

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. Посочени са минимум една доставка за последните три години сходна с 

предмета на настоящата обществена поръчка съотносими към обособените позиции, за които 

учасникът участва. Реализираният общ оборот областта на доставки поръчки сходни с предмета на 
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поръчката, изчислен на база годишните обороти на участника съответства прогнозната стойност 

на обособените позиции, за които участникът кандидатства.  

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 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. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, За поръчки за 

доставки:Доставки извършени от конкретния вид, участникът е посочил наличие на извършени 

доставки, като от наименованието на изпълнените доставки не става ясно дали се отнасят към 

съответната обособена позиция. 

В част IV Критерии за подбор, част В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизация от 

производителите на предлаганото оборудване. Участникът е приложил оторизация от Innopsys, 

производител на предлаганото оборудване, което комисията приема. 

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат ISO 9001:2015 с обхват: 

Внос, дистрибуция и доставки на медицински, ветеринарнодиагностични и изследователски 

китове, реактиви, химикали и консумативи за лабораторна инвитро и общолабораторна употреба 

включително и детергенти. Внос, дистрибуция, доставки, монтаж и инсталиране, обучение за 

работа, гаранционна и следгаранционна поддръжка на медицинско, ветеринарномедицинско и 

научно лабораторно оборудване, апарати и системи за диагностика и общолабораторна употреба в 

това число: специализирано, аналитично, измервателно, оптично и криогенно оборудване, 
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обзавеждане за лаборатории и вивариуми за опитни животни и лабораторни мебели, шкафове и 

др., сертификат номер BG17/871532, валиден от 27 април 2018 г. до 23 април 2021 г., издаден от 

SGS Bulgaria Ltd. Комисията извърши проверка на посочения интернет адрес и установи, че 

посоченият сертификат е издаден на името на участника и е валиден с посочения обхват, което 

комисията приема. 

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.“ 

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

съответстието му с критерия за подбор по т. 3 Критерии за подбор, т. 1 Участникът да е изпълнил 

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 

съответната обособена позиция, за които участникът участва. 

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. 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Комисията взе решение, протокол № 1 от работата на 

комисията да се изпрати на участниците в процедурата, като едновременно с това в същия ден се 

публикува и на интернет сайта в Профил на купувача на Институт по Миробиология „Стефан 

Ангелов” при БАН. 

С изтичане на срока определен в чл. 54, ал. 9 ППЗОП на 30.06.2020 г. се събра комисията в 

непроменен състав, като продължи работата си по разглеждане на допълнително представените 

документи от участниците в съответствие с констатациите на комисията подробно описани в 

Протокол № 1 от работата на комисията. Комисията проведе заседанията си 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 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. 

Преди да пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи по 

Протокол № 1 от работата на комисията, комисията установи, че в съответствие с чл. 57, ал. 4 

ППЗОП, Протокол № 1 от работата на комисията е изпратен на участниците на 23.06.2020 г, като в 

същия ден е публикуван и в «Профил на купувача» на интернет страницата на Възложителя. 

Комисията установи, че са постъпили допълнителни документи от участниците, както 

следва: 
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III.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: 

 

III.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: 

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.  
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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.  

 

III.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 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.  

 

III.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 
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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“. 

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.  

 

III.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: 
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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;  

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 11.06.2019 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 
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същият няма пречка да бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение за Обособени 

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

 

III.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; 

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.  

 

III.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 
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№ 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.  

 

III.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 

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 



 
 

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“  

 
 

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.  

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 
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процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“  

 
 

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. 

 

III.8. Участникът Биосистеми ООД е представил допълнителни документи 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 

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.  

 



 
 

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“  

 
 

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.  

 

III.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: 

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. 



 
 

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 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.  

 

III.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 

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

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

 



 
 

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.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.  

 

III.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. 

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 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.  

 

III.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: 

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. 
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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. 

Разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката /технически предложения/ на 

участниците 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.  

IV.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. 

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 № 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. 

 

IV.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. 

 

IV.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. 

 

IV.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 
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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“. 

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. 
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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 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 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. 
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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 № 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: 

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 
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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.  

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. 
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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. 

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. 

 

IV.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.  
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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. 

 

IV.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.  

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.  
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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 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. 

 

IV.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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

IV.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.  

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 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. 
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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. 

 

IV 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: 

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

Срок за инсталиране до 2 /два/ календарни дни. 
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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. 
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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 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. 

 

IV.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. 
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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 № 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: 

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 
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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. 

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. 

 

IV.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 
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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. 

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. 
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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: 

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. 
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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.  

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. 
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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“. 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

 

IV 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. 

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. 
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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.  
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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 № 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. 
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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. 

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 
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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  

 

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  
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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  

 

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 
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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 

 

V.Оценка и класиране на техническите предложения на офертите на допуснатите участници по 

обособени позиции: 

 

V.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 
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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. 

 

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. 
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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” 

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. 
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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 
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Комисията взе решение публичното заседание за отварянето на ценовите предложения на 

допуснатите участници да се състои на 25.09.2020 г /петък/. от 10:00 часа, за което да се публикува 

съобщение на интернет страницата на ИМикБ-БАН в секция „Профил на купувача“ при спазване 

на условията на чл. 57, ал. 4 от ППЗОП. 

Комисията взе решение Протокол 2 от работата на комисията да се публикува и на профила на 

купувача на интернет страницата на ИМикБ-БАН заедно със съобщение за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

 

На 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: 

VI.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“.   
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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. 

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. 

 

VI.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. 

 

VI.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. 

 

VI.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 
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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. 

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. 

 

VI.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.  

 

VI.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. 
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VI.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“.   

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. 

 

VI.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. 

 

VI.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. 

 



 
 

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“  

 
 

VI.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“.  

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. 

 

VI.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. 

 

VI.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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 

Оценка и класиране на допуснатите участници по финансови показатели. 

Комисията извърши оценка по финансовите показатели на допуснатите участници по 

обособени позиции, както следва: 

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:  
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Второ място Участник ЕЛТА 90 М ООД а КО = 97.31 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4  “Лабораторна везна” 

Първо място -Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 100 точки 

Второ място -Участник РИДАКОМ ЕООД с КО = 92.23 точки. 

Трето място -Участник ФОТ ООД с КО = 90 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5  “Лабораторна хладилна центрофуга” 

Първо място Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 100 точки 

Второ място Участник РИДАКОМ ЕООД  с КО = 94.81 точки 

Трето място Участник ЛАБТЕХ ЕООД с КО = 88.11 точки 

Четвърто място -Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 87.59 точки 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6  “Система за дейонизирана вода” 

Първо място -Участник ЛАБТЕХ ЕООД с КО = 100 точки. 

Второ място -Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 96.59 точки 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7  “Мултифункционален спектро-фотометър за плаки” 

Първо място Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8  “CO2 Инкубатор”. 

Първо място -Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 “Мултифункционален ELISpot четец”. 

Първо място -Участник CTL Europe GmbH с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10  “Фотодокументационна система” 

Първо място Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки. 
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Второ място Участник БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 93.23 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11 “Дълбоко-замразяващ фризер” 

Първо място -Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12  “Съдова система за течен азот” 

Първо място -Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13 “Конвенционален PCR апарат” 

Първо място Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14 “Микроарей скенер” 

Първо място -Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15 “Микроскопска апаратура” 

Първо място -Участник МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №16  “Система за хистологични изследвания” 

Първо място Участник БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №17 “Ламинарен кабинет клас II ” 

Първо място -Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 100 точки. 

Второ място -Участник АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 98.24 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №18 “Автоматизиран брояч на клетки с възможност за 

флуоресцентна детекция ” 

Първо място Участник АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки 
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ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №19 “ UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети” 

Първо място Участник БИОСИСТЕМИ ООД с КО = 85 34 точки 

Второ място -Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 72 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №20 “ Мултифункционален четец за анализ на биологични 

проби ” 

Първо място -Участник БИОСИСТЕМИ ООД с КО = 100 точки 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети ” 

Първо място Участник ФОТ ООД с КО = 100 точки 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №22 “ Система за течна хроматография ” 

Първо място -Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки 

 

В заключение, комисията предлага на възложителя да сключи договор за възлагане на 

обществената поръчка с класиранитe на първо място участници за съответните обособени 

позиции, както следва: 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 “Цитоцентрофуга” 

Участник ЕЛТА 90 М ООД  с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2   “3D Шейкър” 

Участник ЛАБТЕХ ЕООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3  “Аналитична везна” 

Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 100 точки 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4  “Лабораторна везна” 

Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 100 точки 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5  “Лабораторна хладилна центрофуга” 

Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 100 точки 
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ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6  “Система за дейонизирана вода” 

Участник ЛАБТЕХ ЕООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7  “Мултифункционален спектро-фотометър за плаки” 

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8  “CO2 Инкубатор”. 

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 “Мултифункционален ELISpot четец”. 

Участник CTL Europe GmbH с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10  “Фотодокументационна система” 

Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11 “Дълбоко-замразяващ фризер” 

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12  “Съдова система за течен азот” 

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13 “Конвенционален PCR апарат” 

Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14 “Микроарей скенер” 

Участник ЕЛТА 90 М ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15 “Микроскопска апаратура” 

Участник МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №16  “Система за хистологични изследвания” 

Участник БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки. 



 
 

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“  

 
 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №17 “Ламинарен кабинет клас II ” 

Участник ЛАБИМЕКС АД с КО = 100 точки. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №18 “Автоматизиран брояч на клетки с възможност за 

флуоресцентна детекция ” 

Участник АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №19 “ UV/ Vis спектрофотометър за работа с кювети” 

Участник БИОСИСТЕМИ ООД с КО = 85.34 точки 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №20 “ Мултифункционален четец за анализ на биологични 

проби ” 

Участник БИОСИСТЕМИ ООД с КО = 100 точки 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети ” 

Участник ФОТ ООД с КО = 100 точки 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №22 “ Система за течна хроматография ” 

Участник АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД с КО = 100 точки 

 

Комисията предлага на възложителя да отстрани следните участници от процедурата, както 

следва: 

 

VII.1. Участникът Лабимекс АД с оферта с вх. № 420/21.04.2020 г., 11:00 часа. на основание чл. 

107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

за обособена позиция № 1 “Доставка на Цитоцентрофуга“,  

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. 
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за Обособена позиция № 7 “Доставка на Мултифункционален спектро фотометър за плаки“ 

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. 

за Обособена позиция № 21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети“ 

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“. В 

приложените от участника брошури на производителя не установи наличие на информация за 

обема на пипетите през заложения от възложителя интервал. 

 

VII.2. Участникът Биомед Фючар ЕООД с оферта с вх. № 425/21.04.2020 г., 16:00 часа. на 

основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП , тъй като участникът е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

за обособена позиция № 1 “Доставка на Цитоцентрофуга“ 

Участникът е допуснал грешка в изписването и посочването на позицията, за която е представено 

техническо предложение, като е посочена Обособена позиция № 10  Предложената спецификация 

се отнася за обособена позиция № 1, в която 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. 

за обособена позиция № 10 “Доставка на Фотодокументационна система“ 

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 се установи, че предложения апарат няма вграден Touch screen. 
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Участникът посочва окомплектоване с Mini PC Touch аксесоар за който не е приложил техническа 

спецификация. 

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

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“. Не се 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. 

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. 

 

VII.3. Участникът ФОТ ООД с оферта с вх. № 427/21.04.2020 г., 16:40 часа. на основание чл. 107, 

т. 2, буква „а“ от ЗОП , тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

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

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. 
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VII.4. Участникът РИДАКОМ ЕООД с оферта с вх. № 428/21.04.2020 г., 16:50 часа. на основание 

чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

за обособена позиция № 10 “Доставка на Фотодокументационна система“ 

Предложението 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. 

за Обособена позиция № 21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети“ 

Предложението 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“. 

 

VII.5. ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД с оферта с вх. № 540/27.05.2020 г., 14:00 часа. на основание чл. 

107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

за обособена позиция № 3 “Доставка на Аналитична везна“ 

Предложението 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. 

за обособена позиция № 4 “Доставка на Лабораторна везна“ 

Предложението 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. 

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

Предложението за изпълнение на поръчката /Техническо предложение/ не отговаря на заложената 

от възложителя. Не се 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. 

за обособена позиция № 13 “Доставка на Конвенционален PCR апарат“ 

Предложението 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 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. 

за Обособена позиция № 21 “ Комплект едноканални вариабълни пипети“ 

Предложението 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 




