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П Р О Т О К О Л  №  3 

от работа на комисия, назначена със заповед № I-71 от 24.06.2020 г. на директора на 

Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН 

 

Днес, 16.09.2020г. в 10.00 ч., в гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев” бл 26, ет.2, зала 

208, се откри заседание на комисия за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на химикали, антитела и конюгати, среди и добавки, ензими и китове, 

пластмасови и стъклени лабораторни изделия, лабораторни пипети и аксесоари 

ипродукти за молекулярна биология необходима за нуждите на Института по 

микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски 

проекти, финансирани от ФНИ, ННП „Храни и здраве”, ННП „БиоАктивМед“ и други” 

 

Председател и член на комисията: гл. ас. д-р Николина Михайлова   

Членове: 

 1. гл. ас. д-р Мая Захариева  

 2. гл. ас. д-р Диляна Симеонова 

със задача да отвори и разгледа ценовите предложения на допуснатите до този етап 

участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

химикали, антитела и конюгати, среди и добавки, ензими и китове, пластмасови и 

стъклени лабораторни изделия, лабораторни пипети и аксесоари ипродукти за 

молекулярна биология необходима за нуждите на Института по микробиология 

„Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти, 

финансирани от ФНИ, ННП „Храни и здраве”, ННП „БиоАктивМед“ и други ” 

При отварянето на ценовите предложения за участие в откритата процедура за 

възлагане на обществена поръчка не присъстваха представители на участниците.  

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците, както 

следва: 

1. „АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ“ ЕООД - по обособени позиции: 99, 102, 105, 109, 116, 

117, 129, 132, 145, 146, 147, 149, 159, 168 и 174  

Участникът е представил 15 запечатани плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри", с ненарушена цялост. 

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции: 99, 102, 105, 

109, 116, 117, 129, 132, 145, 146, 147, 149, 159, 168 и 174, които съдържат предложената от 

участника цена. 

Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатът от които е описан в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

2. „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД- по обособени позиции: 90, 92, 161, 177, 178, 180 и 

181. 

Участникът е представил 7 запечатани плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри", с ненарушена цялост. 

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции: 90, 92, 161, 

177, 178, 180 и 181, които съдържат предложената от участника цена. 

Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатът от които е описан в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

3. „БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД- по обособени позиции: 49, 95 и 93. 

Участникът е представил 3 броя запечатани плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри"с ненарушена цялост. 

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции: 49, 95 и 93, 

които съдържат предложената от участника цена. 

Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 
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Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

4. „МЕДИКЛИМ“ ЕООД по обособени позиции: 24 и 90. 

Участникът е представил 2 запечатани плика с надпис „Предлагани ценови параметри", с 

ненарушена цялост. 

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции: 24 и 90, които 

съдържат предложената от участника цена. 

Комисията обяви ценовото предложение на участника, резултатът от който е описан в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

5. „ДИАМЕД” ООД – по обособени позиции: 163, 164, 165 и 166. 

Участникът е представил 4 броя запечатани плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри"с ненарушена цялост. 

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции 163, 164, 165 и 

166, които съдържат предложената от участника цена. 

Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

6. „ЛАБИМЕКС“ АД – по обособени позиции:1, 37, 45, 69, 72, 75, 169 и 171. 

Участникът е представил 8 броя запечатани плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри"с ненарушена цялост. 

По обособени позиции 1 и 69 пликовете с ценовото предложение на участника не се 

отвориха и не се обяви предлаганата цена, тъй като по горепосочените обособени позиции 

комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание чл.107, т.2, 

б“а“ от ЗОП. 

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции: 37, 45, 72, 75, 

169 и 171, които съдържат предложената от участника цена. 

Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

7. „ЕЛТА 90М“ ООД – по обособени позиции: 3, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 34, 35, 48, 

66, 81, 83, 115, 161, 162, 163 и 164. 

Участникът е представил 19 броя запечатани плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри"с ненарушена цялост. 

По обособени позиции 115, 161, 162, 163 и 164 пликовете с ценовото предложение на 

участника не се отвориха и не се обяви предлаганата цена, тъй като по горепосочените 

обособени позиции комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на 

основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП. 

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции: 3, 18, 19, 20, 21, 

26, 27, 30, 34, 35, 48, 66, 81 и 83, които съдържат предложената от участника цена. 

Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

8. „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД по обособени позиции: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 

122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 

143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 

164, 165, 166, 167, 168 и 175. 

Участникът е представил 72 броя запечатани плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри" с ненарушена цялост. 

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции: 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 

120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,139, 140, 

141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 

162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 и 175, които съдържат предложената от участника цена. 

Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 
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Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

9. „РИДАКОМ“ ЕООД - по обособени позиции:3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 

53, 55, 58, 62, 64, 74, 79, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 169, 170 и 171. 

Участникът е представил 53 броя запечатани плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри"с ненарушена цялост. 

По обособени позиции 48, 51 и 169 пликовете с ценовото предложение на участника не 

се отвориха и не се обяви предлаганата цена, тъй като по горепосочените обособени позиции 

комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание чл.107, т.2, 

б“а“ от ЗОП. 

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции 3, 5, 7, 8, 10, 11, 

12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 

47, 50, 52, 53, 55, 58, 62, 64, 74, 79, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 170 и 171, които съдържат 

предложената от участника цена. 

Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

10. „Фот“ ООД – по обособени позиции: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 

29, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 

73, 74, 75, 76, 79, 81, 83, 86, 88, 89, 91, 161, 169, 170, 171, 172, 174 и 179. 

Участникът е представил 59 броя запечатани плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри" с ненарушена цялост. 

По обособени позиции 29, 50 и 161 пликовете с ценовото предложение на участника не 

се отвориха и не се обяви предлаганата цена, тъй като по горепосочените обособени позиции 

комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата на основание чл.107, т.2, 

б“а“ от ЗОП. 

Член на комисията отвори запечатаните пликове по обособени позиции: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 

67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 83, 86, 88, 89, 91, 169, 170, 171, 172, 174 и 179, които 

съдържат предложената от участника цена. 

Комисията обяви ценовите предложения на участника, резултатите от които са описани в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

 

Комисията приключи откритото заседание в 12.20 часа. 

 

На 14.10.2020 г. в 10.00 часа комисията продължи работата си в закрито заседание 

На основание чл. 72, ал.1 от ЗОП комисията реши да изиска от участниците в срок до 5 дни 

писмена обосновка за предложената цена, както следва:  

1. „РИДАКОМ“ ЕООД с писмо изх. № 918/14.10.2020 г. – обособени позиции 18, 45 и 83. 

2. „ЛАБИМЕКС“ АД с писмо изх. № 919/14.10.2020 г.  – обособена позиция: 37 

 

На 20.10.2020г. в 09.00ч. комисия продължи своята работа със задачата да разгледа подробно 

писмените обосновки за предложените цени съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП по обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на химикали, антитела и конюгати, среди и добавки, ензими и 

китове, пластмасови и стъклени лабораторни изделия, лабораторни пипети и аксесоари 

ипродукти за молекулярна биология необходима за нуждите на Института по 

микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски 

проекти, финансирани от ФНИ, ННП „Храни и здраве”, ННП „БиоАктивМед“ и други” 
Комисията пристъпи към разглеждане на представените писмени обосновки от участниците по реда 

на тяхното постъпване: 

 

1. Участникът „Ридаком“ ЕООД е представил писмена обосновка с вх. № 922/15.10.2020  




