


 
 

ценова оферта в размер на 11 790,00 лева без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха 

ценовото предложение на участника.  

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

участва за Обособена позиция № 2: Магнитна бъркалка с нагряване е представил ценова 

оферта в размер на  890.00 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 12 2020г , 15 01 2021г  и 

19.02.2021 г.  

 

II. Разглеждане на ценовите оферти на участниците: 

 

II.1. Участникът ФОТ ООД с оферта с вх. № 689/13.07.2020 г., 16:30 часа. за Обособена позиция 

№ 2: Магнитна бъркалка с нагряване е представил ценова оферта по образец. Комисията 

установи, че не са налице фактически грешки в предложението, като предлаганта от участника 

цена е по-ниска от посочената максимална прогнозна стойност на обособената позиция. 

Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде докпуснат до класиране на офертата. 

 

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

Участникът участва за Обособена позиция № 1: Ръчен ротационен микротом е представил 

ценова оферта по образец. Комисията установи, че не са налице фактически грешки в 

предложението, като предлаганта от участника цена е по ниска от посочената максимална 

прогнозна стойност на обособената позиция  Комисията счита, че не е налице пречка участникът 

да бъде докпуснат до класиране на офертата. 

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

Участникът участва за Обособена позиция № 1: Ръчен ротационен микротом е представил 

ценова оферта по образец. Комисията установи, че не са налице фактически грешки в 

предложението, като предлаганта от участника цена е по ниска от посочената максимална 

прогнозна стойност на обособената позиция. Комисията счита, че не е налице пречка участникът 

да бъде докпуснат до класиране на офертата. 

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

участва за Обособена позиция № 2: Магнитна бъркалка с нагряване е представил ценова 

оферта по образец. Комисията установи, че не са налице фактически грешки в предложението, 

като предлаганта от участника цена е по-ниска от посочената максимална прогнозна стойност на 

обособената позиция. Комисията счита, че не е налице пречка участникът да бъде докпуснат до 

класиране на офертата. 

 

 




