
протокол J\ъ 2

От дейността на комисията назначеЕата със Заповед NЪ I-б4l01.06.2020 г. на,Щиректора на
Институт по микробиология ооСтефан Ангелов" при Българска академия на науките. Комисия за

отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпипите оферти на участниците в открита
процедура с предмет: оп,Щоставка на апараryра за ну}кдите на Инстиryт по микробиология

,rСтефан Ангелов"-БАН за изпълнение на научноизследователски проекти6' с четиридесет и
шест обособени позиции, както следва:

о Обособена позицияль 1: Ултразвукова вана;
о Обособена позиция }{Ь 2: Вортекс;
о обособена позиция ЛЪ 3: Вортекс;
о обособена позиция }lb 4: Анаеробен инкубатор;
о Обособена позиция Л!t 5: Термостат (инкубатор);
о Обособена позиция NЪ 6: Термостат'
о обособена позиция Ль 7: Комбиниран термостат със стерилизатор;
о обособена позиция Лъ 8: Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове;
о обособена позиция Лъ 9: Ламинарен бокс;
о обособена позиция Лъ 10: Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен;
о обособена позиция Ль 1l": Ламинарен бокс единичен;
о обособена позиция Лъ 12: Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня;
о обособена позиция ЛЪ 13: Водна баня;
о обособена позиция Ль 14: Водна баня с клатачка;
о обособена позиция Ль 15: Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен

ротор;
о обособена позиция }(b 1б: flентрофуга, лабораторна за епруветки и PCR;
о обособена позиция ЛЬ I"7: Щентрофуга;
о обособена позиция }lъ 18: Нискотемпераryрен фризер с хоризонтално отваряне (-

20ОС);
о Обособена позиция N! 19: Хладилник с фризерна секция;
о Обособена позиция Ль 20: Хладилник с фризерна секция;
о обособена позиция J\il 21: Хладилник;
о обособена позиция Лъ 22lхладплник с фризер с две врати тип n,side Ву side66;
о обособена позиция }lb 23: Преносим спектрофотометър;
о обособена позиция }lb 24: Прецизна везна;
о обособена позиция ЛЬ 25: Аналитична везна;
о обособена позицияЛЬ 26: Аналитична везна;
о Обособена позиция }{Ь 27: Техническа везна;
о обособена позиция }lЪ 28: Аналитична везна;
о обособена позиция Лъ 29: Филтриращи системи от неръяtдаема стомапа - фуния;
о Обособена позиция Л} 30: Microplate аЬsоrЬапсе rеаdеr;
о Обособена позиция Ль 31: Апарат за хоризонтална агарозЕа електрофореза;



о обособена позиция ЛЬ 32: Колбогрейка1
о обособена позиция ЛЪ 33: Апарат за микродестилация;
о обособена позиция }lb 34: Преносим Газов анализатор за COz (0-30%) с Соz -метър и

логер;
о обособена позиция ЛЬ 35: Преносим Газов анализатор за о2 (оксиМЕТЪР);
о обособена позиция ЛЪ 3б: рН-метър;
о обособена позиция ЛЪ 37: Полеви рН метър;
о ОбособеЕа позиция ЛЬ 38: .Цифрагмена помпа;
о Обособена позиция ЛЬ 39: Луксомер- !игитален светлинен метър;
о обособена позиция ЛЪ 40: Компресор за въздух 50 л.;
О Обособена позиция j\b 41: Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и

оригинална вакуум помпа;
о Обособена позицияЛЬ 42: Тринокулярен флуоресцентен микроскоп сдопълнителна

дигитална камера;
о Обособена позиция М 43: Щифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Мрх камера;
о обособена позиция Ль 44: Микроцинератор за инфрачервена дезинфекция1
о обособена позиция Ль 45: Уред за автоматично посяване;
о Обособена позиция NЬ 46: Щестилатор с автоматична електрическа система за

отопление.

ОТКриТа Решение изх. J$ 28б от 17 ,0З.2020 г., публикувано в РОП под Jф 965817 и Обявление изх"
ЛЪ 287 от 17.0З,2020 г., публикувано в РОП под jt 965890 и в Официалния вестник на
Европейския съюз 2020/5 057-135З96 от 20.0З.2020 г. и Решение за одобряване на обявление за
изменение или допълнителна информация NЬ РИзм" - 02 от 15.04.2020 г., публикувано в региOтъра
на обществените поръчки под J\г 972725 и в Официzulния вестник на Европейския съюз 2020/5
{l77-|tt20(}l от 20.04.2020 г. с УИН в РоП 01482-2020-0002

i" На 12.08.2020 г" се събра комисията в непроменен състав, като продъл}ки работата си по

разглеждане на допълнително представените документи от участниците в съответствие с
констатациите на комисията подробно описани в Протокол Д& 1 от работата на комисията.
Комисията проведе заседанията си в сградата на Институт шо микробиология "Стефан Ангелов"
при Българска академия на науките (ИМикБ-БАН), гр. София, ул. "Акад. Г" Бончев", бл. 26, в
заседателна зала.

Преди да пристъпи към разглеждане на допъJIнително представените документи по Протокол J\Ъ l
от работата на комисията, комисия,tа установи, че в съответствие с чл. 57, ал.43 ППЗОП, Протокол
Nр 1 от работата на комисията е изпрате[I на участниците на 03.08.2020 г., като в същия ден е

пУбликуван и в кllрофил на куIIувачa> на интернет страницата на Възло}кителя.
КОмисията установи, че са постъпили допълнитеJIни документи от учасЪниците, както следва:
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Оферта

N9

Име на участника Вх. М на офертата, поJryчен от

Деловодството на ИМикБ-
БАН, дата и час на получаване

1 АА Медикъл ООЩ М756/04.08.2020 г., позиция
30

2. floBa груп инвестмент СРЛ Ns 764106.08.2020 г., подадена
в 10:З0 часа.; позиция 30

2. Лабимекс Ад, М 771107.08,2020 г., позиции
5,бr1 2, 13, 1 4 rl5 11,6 rl7 o24 r28,4t,4
2,4з

Лабтех ЕООД Jф 763106.08.2020 г., , позиции
5,б,9, 1 0, 1 2 r|6 r|7 r28 r3|

4, .Щанс Фарма ЕООД Ns772107Ю82020 г., , позиция
18,37

5. ЕТ Валерус Ns 762106.08.2020 г., ,позиция
2 13 16 18 r| 6 12 4 12 5 r28 13 7

6, рср _ Еоод ЛЬ 773107.08.2020 г. , позиция
l 12 r3 15 16 19 11 0, 1 7, 1 8,26 r27 r28 13 6,

37,45

7. Елта 90М ООД Ns 770107.08.2020 г., , позиция
9rl7

8. Биосистеми ООЩ М 758/05.08.2020 г., , позиция
|6

9. Фот ООЩ М 768/06.08.2020 г., , позиция
6,9124132136138

10. Биомед Фючар ЕооД Ns 757104.08.2020 г. , позиция
9115,1бr3l141

Комисията установи, че горепосочените участници са представили допълцителни
документи по констатациите на комисията в срок и пристъпи към тяхното разглеждане им на
закрити заседания проведени на 12.08.2020 г., 26.08.2020 г., 15.09.2020 г., 05.10.2020 г., 18.1|.2020
г. и26.11.2020 г. :

1. II.1. Участникът АА Медикъл България ЕООД е представил допълнителни документи с
вх. М 756104.08.2020 г. Участникът участва за обособена позиция Nр 30 '6 Microplate absorbance
rеаdеr". Участникът е представил спедните документи:



- Нов ЕЕЛОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационни писма;
- !екларация за срока на ва-пидността на офертата;

,Щопълнително представеният ЕЕДОtl на участника е валиден и подписан от лицата, които
могат да представляват участника, съгласно чл. 54, all. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП,
съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски,

установени в Протокол NЪ 1 от работата на комисията и съдър}ка всички елементи, които са
залох(ени в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.
Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕ!ОП-а на участника и декларация за срока на
валидност на офертата"

Комисията установи, че участникът е IIредставил необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протоlсол ЛЬ 1 и същият отговаря на
критериите за подбор, посочени в документацията за участие" Комисията счита, че не е налице
пречка, участникът да бъде допуснат до разглех(дане на техническите предлох(ения"

2, II.2. Участникът Нова груп инвестмент СРЛ е представил допълнителни документи с вх.
ЛЪ 764006.08.2020 г" Участникът участва за обособена позиция JФ 30 " Microplate absorbance
rеаdеr"" Участникът е представил следните документи:

- !екларация за срока на ваJIидността на офертата;

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията обективирани в 11ротокол Nч 1 и същия отговаря на
критериите за подбор, посочени в документацията за участие" Комисията счита, че не е налице
пречка, участникът да бъде допуснаI до разгле}кдане на техническите предJIожения"

II.2. Участникът Лабимекс Аff е представил допълнителни документи с вх. J\Ъ 77|107.08,2020 г"

Участникът участва за обособена позиция J\Ъ 5'О Термостат (инкубатор)"1 Обособена позиция М
б: Термостат; Обособена позиция Jф 12 " Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня"1
Обособена позиция J\Ъ 13 " Водна баня'61 Обособена позиция Jф 14 " Водна баня с клатачка6(1
Обособена позиция М 15 О' Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор"1
Обособена позиция Nq 16 " Щентрофуrа, лабораторна за епруветки и PCR"; Обособена позиция
ЛЬ 17 " Щентрофуга'О; Обособена позиция М 24 6( Прецизна везна6'1 Обособена позиция Jф 28 "
Аналитична везна'О; Обособена позиция J\Ъ 41 " Вакуум ротационен изпарител с дигитална
водна баня и оригинална вакуум помпа"1 Обособена позиция J\Ъ 42 " Тринокулярен
флуоресцентен микроскоп с допълнителна дигитална камера'( и Обособена позиция Ns 43 "
Idифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Мрх камера'6. Участникът е представил следните
документи:

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
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- Оторизационпиписма;
- Копие на сертификат за качество по ISO 9001:2015;
- Справка за конкретеЕ годишен оборот по обособени позиции;
- Годишни финансови отчети за2017 г.,2018 г. и 2019 г.
- ,Щоказателства за изпълнение доставки;
- Щекпарация за срока на валидността на офертата;

,Щопълнитепно представоният ЕЕДОП на участника е валиден и подписаЕ от лицата, които
могат да представляват участника, съгпасно чл. 54, ыт.2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП,
съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕЩОП са отразени всички пропуски,

установени в Протокол М 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са
запожени в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.
Представените оторизационни писма, посочени в ЕЕ,ЩОП-а на участника са за всяка от
обособените позиции.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация
съгласпо коЕстатациите на комисията, обективирани в Протокол Jф 1 и същият отговаря на
критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице
пречка, участникът да бъде допуснат до рtвглеждане на техническите предложения.

II.3. Участникът Лабтех ЕООД е представил допълнителни документи с вх. Jф 763106.08.2020 г.

Участникът участва за обособена позиция Ns 5 66Термостат (инкубатор)'6; Обособена позиция М
6 (ОТермостат"; Обособена позиция J\b 9 "Ламинарен бокс"; Обособена позиция М 10 '6

Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен"1 Обособена позиция Jф 12 ('Орбитален

термошейкър (клатачка) с бодна баня'С1 Обособена позиция Ns 16 66 I|ентрофуга, лабораторна
за епруветки и PCR6(; Обособена позиция Nb 17 "Щентрофуга"; Обособена позиция ]ф 28
6'Аналитична везна6' и Обособена позиция М 31 '6 Апарат за хоризонтална агарозна
електрофореза". Участникът е представил следните документи:

за обособена позиция Ng 5 (Термостат (инкубатор)66

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен Еосител;
- Оторизационно писмо от POL-EKO-APARATURA;
- ,Щекларация за срока на валидността на офертата;

.Щопълнително представеният ЕЕДОП на участника е валид9н и подписан от лицата, които
могат да представляват участника, съгласно чл. 54, м, 2 и 3 от ЗоП във връзка с чл. 40 ППЗоП,
съгласно определеЕия начин и форма. В представения ЕЕ,ЩОП са отразени всички пропуски,

установени в Протокоп J\Ъ 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са
заложени в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.
Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕЩОП-а на участника и декларация за срока на
ваJIидност на офертата.
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Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол Jф 1 и същият отговаря на
КРИТеРииТе за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице
ПРечКа, участникът да бъде допуснат до разгJIеждане на техническите предлох(ения"

за Обособена позиция J\Ъ б 6'Термостат"

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носитеJI;
- Оторизационно писмо от POL-EKO-APARATURA;
- flекларация за срока на вirлидностга на офертата;

,Щопълнително представеният ЕЕДОП на участника е ваJIиден и подписан от лицата, които
Могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал.2 и 3 от ЗОI] във връзка с чл. 40 ППЗОП,
съГласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски,
УсТановени в Протокол Ns 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са
заJIожени в изискваниятаза участие и критериите за подбор по обrцествената поръчка.
ГIредставено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕЩОГI-а на участника и декларация за срока на
ваJIидност на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията, обеrстивирани в Протокол }ф 1 и същият отговаря на
криТериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице
пречка, участникът да бъде допуснат до разглеяtдане на техническите предложения"

за обособена позиция J\Ъ 9 "ЛаминаDен бокс"

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от Azbil Telstar Techrrologies S.L.U..;
- ,Щекларация за срока на ваJIидността на офертата;

,Щопълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които
могат да представляват участника, съгласно ч.lt. 54, asl. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП,
съгласно определения начин и форма. В представениrI ЕЕДОП са отразени всички проIIуски,

Установени в Протокол ЛЬ 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са
заJIожени в изискваниятаза участие и критериите за подбор по обществената поръчка.
Представено е оторизационно IIисмо, посочено в ЕЕ!ОШ-а на участника и декларация за срока на
ваJIидност на офертата.

Itомисията установи, че участникът е rIредставиJI необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията, обективирани в [Iротокол Ns 1 и същият отговаря на
Критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице
пРечка, участникът да бъде допуснат до разглеждаI{е на техническите предложения.



за Обособена позиция Jф 10 " Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен"

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от Azbil Telstar Technologies S.L.U..;
- flекларация за срока на валидността на офертата;

,Щопълнително 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. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски,

установени в Протокол JrlЪ 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са
заложени в изискваниятаза участие и критериите за подбор по обществената поръчка.
Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕ!ОП-а на участника и декларация за срока на
валидност на офертата"

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол NЬ 1 и същият отговаря на
критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице
пречка, участникът да бъде допуснат до разглея(дане на техническите предложения.

за Обособена позиция Nq 12 ОООрбитален термошейкър (клатачка) с бодна баня"

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от LAUDA-GFL Gesellshaft fur Laborlechnik mЬН;
- !екларация за срока на валидността на офертата;

'Щопълнително 
представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които

N{огат да представляват участника, съгласно чл. 54, asl. 2 и З от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП,
съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски,

установени в Протокол Jф 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са
заJIожени в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка,
Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕ!ОП-а на участника и декларация за срока на
валидност на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол }lЪ 1 и същият отговаря на
критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице
пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения"

за_Обособена позиция ЛЬ 1б (6 Центрофуга. лабораторна за епрyветки и PCR(6

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от MPW Med Instruments;
- Щекларация за срока на ваJIидността на офертата;



ffопълнително представеният ЕЕДОП на участника е ваJIиден и подписан от лицата, които
могат да представляват участника, съгJIасно чл. 54, ал" 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл" 40 ППЗОП,
сЪгласно определения начин и форма" В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски,

УСТановени в Протокол J\Ъ 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са
Заложени в изисквания,газа участие и критериите за подбор по обществената поръчка.
Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕДОП-а на участника и декларация за срока на
валидност на офертата.

КОмисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация
СЪГласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол NЪ 1 и същия отговаря на
КРИТеРииТе за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице
пречка, участникът да бъде допуснат до разглея(дане на техническите предложения.

за Обособена позиция Ng 17 "ЦентрофугаuО

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от MPW Med Instrunrents;

- ffекларация за срока на валидността на офертата;

.Щопълнително представеният ЕЕЛОП на участFIика е валиден и полписан 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. В представения ЕЕДОП са отразени всички lтропуски,

установени в Протокол Ns 1 от работата на комисията и съдърr(а всички елементи, които са
заJIожени в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка"
Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕflОП-а на учаетника и декларация за срока на
валидност на офертата.

Копцисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията, обеrстивирани в Протокол }lb 1 и същия отговаря на
критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице
пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения"

за Обособена позиция Nq 28 'ОАналитична везна'О

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от KERN&Son GmЬН;
- Щекларация за срока на ваJIидността на офертата;

.Щопълнително представеният ЕЕДОtl на участI]ика е ваJIиден и подписан от лицата, които
могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗО1l във връзка с чл. 40 ППЗОП,
съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски,
уСтановени в Протокол NЪ 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са
ЗалОжени в изискванията за участие и критерии,ге за подбор по обrrlествената поръчка.
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Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕЩОП-а на участника и декларация за срока на
валидност на офертата"

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол JФ 1 и същия отговаря на
критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице
пречка, участникът да бъде допуснат до рiLзглеждане на техническите предложения.

за Обособена позиция Ng '

- Нов trЕДОП на участника на оптичен носител;
- Оторизационно писмо от Consort ЬчЬа;
- fiекларация за срока на вirлидността на офертата;

[опълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които
могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал.2 и З от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП,
съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски,

установени в Протокол Ng 1 от работата на комисията и съдърх(а всички елементи, които са
залоя(ени в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.
Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕЩОП-а на участника и декларация за срока на
валидност на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол JФ 1 и същия отговаря на
критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Itомисията счита, че не е налице
пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения.

II.4. Участникът Щанс Фарма ЕООД е представил допълнитолни документи с вх. Nр

772107.08.2020 г. Участникът участва за обособена шозиция М 18 " Нискотемпературен фризер с

хоризонтално отваряне (-20ОС) и Обособена позиция Jф 37 ,,Полеви рН метър66" Участникът е

предствил следните документи:

за обособена позиция Ng 18 66 Нискотемпераryрен фризер с хоризонтално отваряне (-20ОС)

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носитоп;
- Оторизационно писмо от Quingdao Haier Biomedical;
- Копие на сертификат по ISO 9001:2015;
- !екларация за срока на валидността на офертата;

.Щопълнително представеният ЕЕДОП на участника 9 вЕlлиден и подписан от лицата, които
могат да представпяват участника, съгласно чл. 54, ал.2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП,
съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕ.ЩОП са отразени всички пропуски,



УСТанОВени в Протокол J\b 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са
заложени в изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.
ПРедставено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕЩОП-а }Ia участника и декларация за срока на
валидност на офертата.

КОмиСията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация
съГласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол NЬ 1 и същият отговаря на
КРИТеРииТе за подбор, посочени в документаtIията за участие. Комисията счита, че не е нilлице
Пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предло}кения"

за Обособена позиция Nq З7 ."Полеви DН метър'.

- FIoB ЕЕДОП научастниканаоптичен носител;
- Оторизационно писмо от Adwa Hungary Kif;
- Копие на сертификат по ISO 9001 :201 5;

- ffекларация за срока на валидността на офертата;

ffопълнително 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. В представения ЕЕДОП са отразени всички пропуски,
УСТаноВени в Протокол ЛЪ 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са
заложени в изисквания,газа участие и критериите за подбор по обществената поръчка"
Представено е оторизационно писмо, посочено в ЕЕ!ОП-а на участника и декларация за срока на
валидност на офертата"

Комисията установи, че участникът е представиlr необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол ЛЬ 1 и оъщият отговаря на
кРиТерииТе за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че FIe е нtUIице
пречка, участникът да бъде допуснат ло разглеждане на техническите предJIожения"

II.5. Участникът ЕТ Валерус е представил допълнителни документи с вх. Jф '162106.08.2020 г.
Участникът участва за обособена fiозиция М 2 " Вортекс'61 обособена позиция Ns 3 '6 Вортекс'61
обособена позиция М б " Термостат6'1 обособена позиция М 8 ( Термостат за разлагане на
водни проби с кюветни тестове"1 обособена позиция Jф 16 " Itентрофуга, лабораторна за
епруветки и PCR"; обособена позиция Ns 24 '6 Прецизна везна"1 обособена позиция J\b 25 "
Аналитична везна"1 обособена позиция М 28 " Апалитична везна" и Обособена позиция jrlb 37 "
Полеви рН метьр". Участникът е представил следните документи:

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител;
- Справка за конкретен годишен оборот по обособени позиции за последните три

приключили финансови години;
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Копие на оторизационни писма за всяка от обособените позоции;
Копие на Сертификат по ISO 9001 :2015 г. на участника с обхват посочен в ЕЕffОП-а.

,Щопълнително представеният ЕЕДОП на участника е валиден и подписан от лицата, които
могат да представляват участника, съгпасно чп. 54, ал,2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП,
съгласно определения начин и форма. В представения ЕЕ,ЩОП са отразени всички пропуски,

установони в Протокол NЬ 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са
зttложени в изискваниятазаучастио и критериите за подбор по обществената поръчка.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисият,а обективирани в Протокол М 1 и същият отговаря на
критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е наJIицо

пречка, участникът да бъде допуснат до ра:}глеждане на техническите продложения.

II.6. Участникът РСР - ЕООД е представил допълнителни документи с вх. Ns 77З107.08.2020 г.

Участникът участва за обособена позиция Ns 1 'О Ултразвукова ванаО'1 обособена позиция М 2 ОО

ВортексОО1 обособена позиция }lb 3 " Вортекс"; обособена позиция }lb 5 К Термостат
(инкубатор)6О; обособена позиция Jt б " Термостат661 обособена позиция }ф 9 '6 Ламинареп
бока661 обособена позиция Jф 10 " Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен(61

обособена позиция Jф 17 66 I|ентрофуга"; обособена позиция N9 18 'О Нискотемпераryрен фризер
с хоризонтално отваряне (-20ОС)'6; обособена позиция Ns 26 " Аналитична везна'(1 обособена
позиция ]ф 27 66 Техническа везна"; обособена позиция Ns 28 " АналитичЕа везна(61 обособена
позиция Jф 36 66 рН-метър"1 обособена позиция Ns 37 66 Полеви рН-метър" и Обособена позиция
М 45 " Урaд за автоматично посяване6'.

Участникът е предствип следните доументи:
- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител за всяка една от обособените позиции, за

които участва;
- Свидетелство за съдимост на управителя;
- Копие на годишен финансов отчет за 2019 г,

.Щопълнително представените ЕЕЩОП-и на участника за всяка от обособените позиции са
валидни и подписани от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал.2иЗ
от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представените
ЕЕ,ЩОП-и са отразени всички пропуски, установени в Протокол JrlЪ 1 от работата на комисията и
съдържа всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор по
обществената поръчка.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол Ns 1 и същитя отговаря на
критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е н€шице

пречка, участЕикът да бъде допуснат до разглеждане на техническито прgдпожения.
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Ii.7. Участникът ВЛТА 90М ООД е представил допълнителни документи с вх" }lЪ ]10107.08.2020
г., 13:16 часа" Участникът участва за обособена позиция Jt 9 " Ламинарен бокс" и Обособена
позиция Ns 17 " Щентрофуга".

Участникът е представил следните документи:

- НОв ЕЕДОП на участника на оптичен носител за всяка една от обособените позиции, за
които участва;

Щопълнително представените ЕЕЩОП-и на участника за всяка от обособените позиции са
валидни и подписани от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, ал.2 и3
От ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представените
ЕЕ!ОП-и са отразени всички пропуски установени в Протокол .}lЪ 1 от работата на комисията и
Съдържа всички еJIементи, които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор по
обществената поръчка"

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията обективирани в Протокол NЬ 1 и същия отговаря на
критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е нtшице
пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предлох(ения"

II"8" Участникът Биосистеми ООЩ е представил допълнителни документи с вх" J\b 758/05.08"2020
г., 14;00 часа. Участникът участва за обособена позиция Jф 16 " Щентрофуга, лабораторна за
епруветки и PCRoo. Участникът е представил следните документи:

- Оторизационно писмо от Епендорф Австрия;

- Копие на сертификат IIо ISO 9001:2015 на участника с обхват посочен в ЕЕЩОП-а на

участника.

Комисията установи, че участникът е IIредставил необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията, обективирани в 11ротокол Nb 1 и същия отговаря на
критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Itомисията счита, че не е налице
пречка, участникът да бъде допуснат до рzlзглеждане на техническите предложения.

II"9" Участникът ФОТ ООД е представил допълнителни документи с вх" j\lЪ 768/0б.08.2020 г., l4:З0
часа. Участникът участва за обособена позиция }lb б " TepMocTaTou; обособена позиция Ns 9 "
Ламинарен бокс ОО1 обособена позиция Ns 24 " Прецизна везна "1 обособена позиция Jф 32 "
Колбогрейка "1 Обособена позиция ЛЬ 3б О' рfI-метър" и Обособена позиция Nb 38 " Щифрагмена
помпа". Участникът е IIредставил следните документи:
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- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител за всяка една от обособените позиции, за

които участва;
- Копие на оторизационни писма посочени в ЕЕЩОП-ите на участника за всяка една от

обособените позиции, за които участва"

,Щопълнително представените ЕЕЩОП-и на участпика за всяка от обособеЕите позиции са
вtIлидни и подписани от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54, м,2 и 3
от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно опроделения начин и форма. В представените
ЕЕЩОП-и са отрЕвени всички пропуски, установени в Протокол М 1 от работата на комисията и
съдържа всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и критериито за подбор по
обществената поръчка.

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията обективирани в Протокол Ns 1 и същият отговаря Еа
критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е напице
пречка, участникът да бъде допуснат до рЕlзглеждане на техническите предложения.

П.10" Биомед Фючар ЕООД е представил допълнителни документи с вх. Jt 757.,..,104,08.2020 г.

Участникът участва за обособеЕа позиция М б "Ламипарен бокс"; обособена позиция Ns 15

"Лабораторна центрофуга с охла}кдане и допълнителен ротор6'1 обособена позиция Ns 16 (

Щентрофуга, лабораторна за епруветки и PCR"; обособена позиция J\b 31 " Апарат за
хоризоштална агарозна електрофореза" и Обособена позиция М 41 (6 Вакуум ротационен
изпарител с дигитална водна баня и оригинална вакуум помпа6'. Участникът е представид

следните документи:

- Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител за всяка една от обособените позиции, за
които участва;

- Копие на оторизационни писма посочени в ЕЕЩОП-ите на участника за всяка една от
обособените позиции, за които участва.

.Щопълнително представените ЕЕЩОП-и на участника за всяка от обособенит9 позиции са
ваJIидни и подписани от лицата, които могат да представляват участника, съгласно чл. 54о ал,2и3
от ЗОП във връзка с чл. 40 ППЗОП, съгласно определения начин и форма. В представените
ЕЕЩОП-и са отразени всички пропуски, установени в Протокоп Jф 1 от работата на комисията и
съдържа всички опоменти, които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор по
обществената поръчка.

Комисията установи, че участникът е представип необходимите документи и информация
съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол М 1 и същият отговаря на
критериите за подбор, посочони в документацията за участие. Комисията счита, че не е наJIице
пречка, участникът да бъде допуснат до ра:}глеждане на техническите IIредложения.
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Комисията установи, че участникът Елпак Лизинг ЕООД с оферта с вх. Jф 550129,05,2020 г.,

13:30 часа., за обособена позиция М 24 " Прецизна везна6(1 обособена позиция Ns 25 Ц

Аналитична везна6(1 обособена позиция М 26'О Аналитична везна"; обособена позиция Jф 27 "
Техническа везна"1 и Обособена позиция Jф 28 " Аналитична везна" в определения с Протокол
J\b 1 на комисията срок не е представил допълнително изисканите от комисията документи. В тази
връЗка, комисията счита, че участникът не отговаря на критериите за подбор, заложени от
ВъЗлоЖителя в обявлението и документацията за участие, както и че същият е представил оферта,
която не отговаря на условиятаза представяне. Комисията счита че е налице пречка участникът да
бъде допуснат до ршглеждане на техническите предложения и предлага същия да бъде отстранен
на основание чл. l07, т. 1 и т. 5 от ЗОП.

Комисията продълrltи работата си като пристъпи към рirзглеждане на техническите предложения
на участниците.

III. Разглеждане на техническите оферти на допуснатите участници"

III.1. Участникът АА Медикъл България ЕООЩ е представил оферта с вх. Nb 4|7121"04"2020 г.,

|0:2'7 часа. Участникът участва за обособена позиция Jф 30 " Microplate аЬsоrЬапсе reader""

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

III.2. Участникът Нова груп инвестмент СРЛ е представил оферта с вх" NЬ 41912|.04"2020 г.,
10:30 часа. Участникът участва за обособена позиция Ns 30 " Microplate аЬsоrЬапсе rеаdеr""

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя" При
подробното разглея(дане на предложението, комисията установи, че е в техническото предложение
на участника съответства с изисIсванията на възло}кителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

III.3. Участникът Лабимекс Ад е представил оферта с вх. Ns 42|l2I.04.2020.г., подадена в 11:00
часа. Участникът участва за обособена позиция Ns 5 " Термостат (иrlкубатор)"; Обособена
поЗиция j\Ъ 6: Термостат; Обособена позиция J\Ъ 12 " Орбитален термошейкър (клатачка) с
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водна баня"1 Обособена позиция Ns 13 'О Водна баняОО1 Обособена позиция Ns 14 66 Водна баня с

клатачка"; Обособена позиция J$ 15 " Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен
ротор661 Обособена позиция J\Ъ 16 66 Щентрофуга, лабораторна за епруветки и PCR6(; Обособена
позиция М 17 " I|ентрофуга"; Обособена позиция Jф 24 6( Прецизна везна6(1 Обособена позиция
N9 28 " Аналитична везна"1 Обособена позиция J\Ъ 41 ( Вакуум ротационен изпарител с

дигитална водна баня и оригинална вакуум помпа66; Обособена позиция М 42 $

Тринокулярен флуоресцештен микроскоп с допълнителна дигитална камера" и Обособена
позиция J\Ъ 43 " Щифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Мрх камера".

за обособена позиция Jф 5 " Термостат (инкyбатор)":

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възлоя(ителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, чs е в техническото предложение
на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде доlrуснат до отваряне на ценовите
предлох(ения"

За Обособена позиция }lЪ 6: Термостат

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комиаията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изисквания,tа на възложителя, посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предло}кения"

За обособена позиция Ng 12 " орбитален термошейкъD (клатачка) с водна банябо:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е нЕrлице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

За Обособена позиция Nq 13 " Водна баня'П:
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Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя" При
подробното разглеждане на предложението, комисиятаустанови, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

За обособена позиция Nq 14 " Водна баня с клатачка":

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглех(дане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация"
Комисията счита, че не е наJIице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

За обособена позиция Nq 15 о'Лабораторна центDофуга с охла)мане и допълнителен ротор":

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя" При
подробното рtlзглеждане на предложението, комисията установи, в техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

За обособена позиция М 16 " Центрофчга. лабораторна за епрчветки и PCR":

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждаЕе на предложението, комисията установи, в техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Itомисията счита, че не е нЕIлице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

За Обособена позиция }Ib 17 " Центпофуга";

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предлох(ението, комисията установи, че техническото предложение на
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участника съответства с изискванията на възлоя(ителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е наJтице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите

предложения.

За Обособена позиция Nq 24 ОО Прецизна везна6(:

Участникът е представил техническо предлоя(ение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възлOжителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения"

За Обособена позиция ЛГg 28 '( Аналитична везна'6:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя" При
подробното разглеждане на предлох(ението, комисията установи, че техническото продложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е наJIице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

за обособена позиция Nь 41 " Вакyум ротационен изпарител с дигитална водна баня и
оригинална вакyyм помпа":

Участниlсът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възло}кителя посочени в техническата опецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъдs допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

За обособена позиция JrlЪ 42 оо Тринокyлярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна
дигитална камера":

Участникът е представип тохническо предпожение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.
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За обособена позиция Nq 43 " Цифров микроскоп с тринокчлярна глава и 8Мрх камера":

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите Еа предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното рtlзглеждане на предложението, комисиятаустанови, че техническото предложение на

Участника съответства с изискванията на възложитепя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е наJIице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

III.4. Участникът Лабтех ЕООД е представил оферта с вх. J\b 429122.04.2020 r., 11:00 часа"
Участникът участва за обособена позиция J\b 5 (Термостат (инкубатор)"1 Обособена позиция J\Ъ

6 "Термостат"; Обособена позиция J\Ъ 9 "Ламинарен бокс"1 Обособена позиция Ns 10 "
Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен"; Обособена позиция Ns 12 "Орбитален
термошеЙкър (клатачка) с бодна баня"1 Обособена позиция Ns 16 'О Щентрофуга, лабораторна
за епруветки и PCR"; Обособена позиция }lb 17 О'ЩентрофугаОО; Обособена позиция J\b 28

"Аналитична везна" п Обособена позиция Ns 31 ( Апарат за хоризонтална агарозна
електрофореза'О.

за обособена позиция Jrlb 5 о'Термостат (инкчбатор)"

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възлохtителя. При
подробното разглеждане на предлох(ението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

за Обособена позиция Jr,lb б "Термостат'О

Участникът е представиJI техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възлох(ителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде доrIуснат до отваряне на ценовите
предложения"
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за Обособена позиция J\Ъ 9 6'Ламинарен боксО'

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е наJIице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

за Обособена позиция Jф 10 ОО Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен"

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното ра:}глеждане на продложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията очита, че не е наJIице прочка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

за обособена позиция Jt 12 66Орбитален термошейкър (клатачка) с бодна баня66

Участникът е продставил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствиото им с изискванията на възложителя. При
подробното рt}зглеждане на предпожението9 комисията установи, ч9 техническото предложение Еа

участника съответства с изискванията на възложитепя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е нЕrлице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

за Обособена позиция Jф 16 6( Центрофчга. лаборатоDна за епруветки и РСRСб

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е нЕIлице пречка участника да бъде доrrуснат до отваряне на ценовите
предложения.
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за Обособена позиция Ng 17 О'ЦентрофчгаО'

Участникът е представил техническо предJIожение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя" При
подробното разглея(дане на предложението, комисиятаустанови, че техническото предлох(ение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Itомисията счита, че не е наJIице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения"

за Обособена позиция Jф 28 "Аналитична везна"

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
rrараметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя" При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възло}кителя посочени в техническата спецификация.
Itомисията счита, че не е наJIице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения"

за обособена позиция Jф 31 пб АпаDат за хоризонтална агарозна електDофореза66

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното ра:lглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

III.5. Участникът.Щанс Фарма ЕООД е представил оферта с вх. J\Ъ 458127.04.2020 r.,13:50 часа.
Участникът участва за обособена позиция М 18 " Нискотемпературен фризер с хоризонтално
0тваряне,(-20ОС) и Обособена позиция NЬ 37 ,,Полеви рН метьр'О.

за обособена позиция NЬ 18 6' НискотемпеDатчреп фризер с хоризонтално отваряне (-20оС)

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат. От същото и от приложени брошури на производителя е

видно, че участникът предлага фризер с вертикално отваряне. Съгласно изискванията на
възложителя, посочени в техническата спецификация и наименованието на самоата обособена
позиция е видно, че възложителят е заложил изискване за фризер с хоризонтаJIно отваряне със
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съответните технически характеристи. В тази връзка, комисията счита, че участникът е представил
предложение за изпълнение на поръчката /техническо предложение/, което не отговаря на
предварително посочените от възложителя изисквания в техническата спецификация за обособена
позиция Ns 18" Комисията счита, че е н€}лице пречка участникът да бъде допуснат до отваряне на

ценовите предложения и предлага същият да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2о буква ,,а"
от ЗоП.

за Обособена позиция Nq З7 ..Полеви рН метьр"

Участникът е представил техническо предлох(ение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изисIсванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

III"6. Участникът ЕТ Валерус е представил оферта с вх. Ns 543/28.05.2020 г., 10:50 часа.
Участникът участва за обособена позиция Jф 2 " ВортексО'1 обособена позиция NЬ 3 ОО Вортекс"1
обособена позиция J\Ъ б ОО Термостат"1 обособена позиция Jф 8 'О Термостат за разлагане на
tsодни проби с кюветни тестове"1 обособена позиция Jф 16 ОО Щентрофуга, лабораторна за
епруветки и PCRno; обособена позиция N9 24 " Прецизна везна"1 обособена позиция ЛЪ 25 О'

Аналитична везнаОО1 обособена позиция Jф 28 ОО Аналитична везнаОО и Обособена позиция J\b 37 ОО

lIолеви рН метър".

за обособена позиццд-i\Гq _2 " Вортекс6':

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя, При
подробното разглеждане на предпожението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е наJIице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предлох(ения.

За обособена позиция NЬ 3 66 Вортекс6':

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат. От същото и от приложени брошури на производителя е

видно, че участникът предлага апарат с модел MX-S, а в описанието на параметрите е описла
параметри на модел МХ-Е. След направена справка от страна на комисията на интернет
страницата на производителя на предлаганото оборудване, комисията установи, че и за двата
посочени модела от участника има несъответствие в предлаганите параметри съгласно
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техническата спецификация на възлоrrtителя за обособената позиция, а именно не е налице
възмояtност за адаптери /приставки/ микро епруветки, колби и конични епруветки, както и
несъответствие в диаметъра на орбитата. В тази връзка, комисията счита, че участникът е

представил предлохtение за изпълнение на поръчката /техническо предложение/, което не отговаря
на предварително посочените от възложителя изисквания в техническата спецификация за

обособена позиция Nb 18. Комисията счита, че е налице пречка участникът да бъде допуснат до
отваряFIе на ценовите предложения и предлага същият да бъде отстранен на основание чл, 107,,г.

2, буква,,а" от ЗОП.

за обособена позиция Ng б 66 Термостат(6:

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параN4етрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя, При
подробното рчLзглеждане на предложението, комисията установи, че е в техническото предложение
на участника съответства с изискванията на възло}Itителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предло}кения.

За обособена позиция Nq 8 " Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове":

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възлох(ителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

За обособена позиция JrJb 1б 6' Центрофyга, лабораторна за епрyветки и PCR6':

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде лопуснат до отваряне на ценовите
предложения"

За обособена позиция }lb 24 " ПDецизна везна":
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Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и оъответствието им с изискванията на възло}кителя" При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предло}кение на

участника съответства с изискванията на възло}кителя посочени в техническата спецификация"
Комисията счита, че не е наJIице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

за обособена позиция Ng 25 " Аналитична везна":

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисиятаустанови, че е в техническото предлоrltение
на участника съответства с изискванията на възло}кителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

ддgIъвj

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат. От същото и видно от приложени брошури на производителя
е видно, че участникът предаJIага апарат с размер на блюдото 51 мм, който не съответства на
посочения размер в техническата спецификация за обособената позиция - 90-9i мм. В тази
връзка" комисията счита, че участникът е представил предло}кение за изпълнение на поръчката
/техническо предлOжение/, което не отговаря на предварително посочените от възло}кителя
изисквания в теническата спецификация за обособена позиция Ns 18" Комисията счита, че е нtшице
пречка участникът да бъде допуснат до отваряне на ценовите предложения и предлага същият да
бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква,,а" от ЗОП.

III.7. Участникът РСР - ЕООД е представил оферта с вх. Jф 548/29.05.2020 г., 1З:00 часа.
Участникът участва за обособена позиция Ns l '6 Ултразвукова вана"1 обособена позиция Ns 2 "
Вортекс'6; обособена позиция М 3 ОО Вортекс6'1 обособена позиция М 5 '( Термостат
(инкубатор)"; обособена позиция М б " Термостат(61 обособена позиция М 9 'О Ламинарен
бока"1 обособена позиция М l0 (' Ламинарен бокс за микробиологична работа единиченО'1
обособена позиция Ns 17 6( Itентрофуга"; обособена позиция Ns 18 66 Нискотемпераryрен фризер
с хоризоЕтално отваряне (-20ОС)6(; обособена позиция М 26 6' Аналитична везна((1 обособена
позиция N9 27 66 ТехЕическа везна"1 обособена позиция Ns 28 О'Аналитична везна"1 обособена
позиция jф 36 " рН-метър"; обособена позиция J\Ъ 37 6'Полеви 

рН-метърОО и Обособена позиция
]ф 45 " Уред за автоматично посяване".
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за обособена позиция Nр 1 " Ултразвукова вана"

Участникът е представил техническо предложениg по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възлоя(ителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възлояtителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

за обособена позиция Nр 2 66 Вортекс66

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисия,га установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация"
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

за обособена позиция Ng 3 " Вортекс"

Участникът е представил техническо предло}кение по образец, в което подробно са описани
rrараметрите на предлагания апарат и съответствиет0 им с изискванията на възложителя, При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изисквания"га на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е нrшице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

за обособена позиция Nq 5 " Термостат (инкубатор)"

Участникът е lIредставил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
rrараметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисия,га уотанови, че техническот0 предложение на

участника съответства с изискванията на възлох(ителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

за обособена позиция Ng б " Термостат('

Участникът е представил техническо предлох(ение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарж и съответствието им с изискванията на възлохtителя. При
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подробното разглеждане на предло}кението, комиоията установи, че техническото tIредложение на

УЧаСТНИКа СЪОТветСтва о изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е наJIице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения"

за обособена позиция NЬ 9 'О Ламинарен бокаОО

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им о изискванията на възложителя. При
подробното разглех(дане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предло}кения.

за обособена позиция J\ъ 10 " Ламинарен бокс за микробиологична работа единиченоп

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възлоя(ителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения,

за обособена позиция J\Ъ 17 6( Центрофуга66

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възлоя(ителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е наJIице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

за обособена позиция Ng 18 " Нискотемператyрен фризер с хоризонтално отваряне (-

20ос)"

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисиятаустанови, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
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Itомисията счита, че не е наJIице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

за обособена позиция Nq 26 О'Аналитична везна(О

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възло}кителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде лопуснат до отваряне на ценовите
предложения.

за обособена позиция Jr,lb 27 " Техническа везна"

Участникът е представил техническо предло}кение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предлох(ение на

участника съответства с изискванията на възложитеJIя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предлох(ения.

за обособена позиция Jф 28 '6 Аналитична везна66

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя" При
подробното разглех(дане на предлох(ението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изисквания,га на възложителя посочени в техническата спецификация.
Itомисията счита, че не е наJIице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения"

за обособена позиция J\Ъ 36 " р[I-метър'П

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
IIараметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробно,го разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото lIредложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде лопуснат до отваряне на ценовите
предложения.
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за обособена позиция Nq З7 66 Полеви рН-метър66

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя" При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е наJIице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения"

за Обособена позиция Jф 45 ('Уред за автоматично посяване6'

Участникът е представил техническо предJIожение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя, При
подробното рtвгпеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е нЕrлице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

III.8" Участникът ЕЛТА 90М ООД е представил оферта с вх. Jф 549129.05.2020 г., 13:16 часа.
Участникът участва за обособена позиция J\Ъ 9 ОО Ламинарен бокс" и Обособена позиция Ns 17 on

I_1ентрофуга",

за обособена позиция.}{il 9 " Ламинарен боксОО

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробнот0 разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възлояtителя посочени в техническата спецификация.
Комиоията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

за обособена позиция "}{Ь 17'О Центрофуга66

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на rrредлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя" При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възло}кителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е наJIице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.
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III"9" Участникът Биосистеми ООЩ е представил оферта с вх. NЬ 552129.05.2020 г", 14:00 часа"

Участникът участва за обособена позиция Jtlb 16 " Щентрофуга, лабораторна за епруветки и
рсR".

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възлох(ителя. При
подробното разгле}кдане на предлох(ението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възло)l(ителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице trречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

iII.10. Участникът ФОТ ООД е представил оферта с вх. }lЪ 55З129.05.2020 г., l4:З0 часа"

Участникът участва за обособена позиция Ns б " Термостат"1 обособена позиция J\Гч 9 К

Ламинарен бокс "; обособена позиция ЛЬ 24 " Прецизна везна "1 обособена позиция Ns 32 'О

Колбогрейка "; Обособена позиция J\Ъ Зб " рftr-метър'О и Обособена позиция ЛЬ 38 " ЩифрагмеrIа
помпа""

За обособена позиция NЬ б " TepMocTaTu'

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възлож(ителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възлох(ителя посочени в техническата спецификация"
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предло}кения.

За Обоообена позиция NЬ 9 " Ламинарен бокс"

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предлоя(ението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация"
Комисията счита, че не е ныrице rrречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

За Обособена позиция ЛЬ 24 " Прецизна везна"

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и оъответствието им с изискванията на възложителя" При
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подробното разглеждане на предлох(ението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

За Обособена позиция Ng З2 " Колбогрейка"

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
полробното разглеждане на IIредлоя(ението, комисиятаустанови, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

За Обоссlбена позиция Nq 3б 66 
рН-метър6'

Участникът е представил техническо предлох(ение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглех(дане на предложението, комисията установи, че техниче(Jкото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация"
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предлох(ения.

За Обособена позиция Ng 38 'О Дифрагмена помпа''

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
ПаРаметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на
участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

III.11. Биомед Фючар ЕООД е представил оферта с вх. Ns 556/29.05.2020 г., 16:30 часа.
Участникът участва за обособена позиция Ns 9 66Ламинарен боксОО1 обособена позиция J\Ъ 15

'ОЛабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор"1 обособена позиция J\b lб "
Щентрофуга, лабораторша за епруветки и PCR"; обособена позиция Ns 3l (6 Дпарат за
ХОРИЗОнТаЛна агароЗна електрофореза" и Обособена позиция Nр 41 " Вакуум ротационен
изпарител с дигитална водна баня и оригинална вакуум помпа''.
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за обособена позиция }lb 9 "Ламинарен бокс"

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното разглеждане на предпожението, комисиятаустанови, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е наJIице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

обособена позиция }lЪ 15 (ЛабоDатоDна центDофуга с охлаrкдане и допълнителен ротор'О

Участникът е представил техническо предпожение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съотвотствието им с изискванията на възложителя. При
подробното ра:}глеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложитеJUI посочени в техническата спецификация.
Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

обособена позиция }l! 16 " Центрофуга. лабораторна за епрчветки и PCR"
Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параI\{етрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При
подробното рtlзгпеждане Еа предпожението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изисквагrижа на възложителя посочеЕи в техническата спецификация.

Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

обособена позиция.}(b 31 " дпаDат за хоризонтална агарозна електрофореза"

Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани

параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изисквtlнията на възложителя. При
подробното ра:}глеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на

участника съответства с изискванията на възложитепя посочени в техническата спецификация.

Комисията счита, че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения.

обособена позиция Nь 41 " BakwM потациопен изпарител с дигитална водна баня и
оDигинална вакчyм помпа"

30



Участникът е представил техническо предложение по образец, в което подробно са описани
параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възлох(ителя. При
подробното разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предлоя(ение на

участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация.
Комисията очита" че не е налице пречка участника да бъде допуснат до отваряне на ценовите
предложения"

ry" Участници, допуснати до отваряне на ценовите предложения по обособени
пOзиции:

. Обособена пOзиция ЛЪ 1: Ултразвукова вана:

рср Еоод

о обособена пOзиция ЛЪ 2: Вортекс;

ЕТ Валерус - Валери Иорданов
рср Еоод

о обособена позиция Л{Ь 3: Вортекс:

рср Еоод

о обособена позиция ЛЬ 5: Термостат (инкубатор):

Лабимекс АД
Лабтех ООД
рср Еоод

о обособена позиция NЪ 6: Термостат:

рср Еоод
Фот оод
Лабтех ООД
Лабимекс АЩ

о Обособена позиция Лъ 8: Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове:

ЕТ Валерус-Валери Йорданов

о обособена позиция Ль 9: Ламинарен бокс:

Лабтех ООД
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рср Еоод
ЕлтА 90м оод
Фот оод
Биомед Фючар ЕООД

о обособена позиция Ль 10: Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен:

Лабтех ООД
рср Еоод

о обособена позиция Ль 12: орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня:

Лабимекс АЩ
Лабтех ООД

о обособена позицияЛЪ 13: Водна баня:

Лабимекс А,Щ

о Обособена позиция J\b 14: Водна баня с клатачка:

Лабимекс А.Щ

о обособена позиция Nь 15: Лабораторна центрофуга с охла}кдане и допълнителен
ротор:

Лабимекс А,Щ

Биомед Фючар ЕООД

о Обособена позиция Ль Lб: I|ентрофугао лабораторна за епруветки и pcR:

Лабимекс А,Щ

Лабтех ООД
ЕТ Валерус-Валери Йорланов
Биосистеми ООД
Биомед Фючар ЕООД

о Обособена позиция ЛЪ 17: Щентрофуга:

Лабимекс АЩ
Лабтех ООД
ЕлтА 90м оод
рср Еоод
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о обособена позиция Ль 18: Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-

20ОС):

рср Еоод

о обособена позиция ЛЪ 24: Прецизна везна:

Лабимекс АД
ЕТ Валерус-Валери Йорланов
Фот оод

о обособена позиция ЛЪ 25: Аналитична везна:

ЕТ Валерус-Валери Йорланов

о обособепа позиция ЛЬ 26: Аналитична везпа:

рср Еоод

о обособена позиция ЛЪ 27: Техническа везна:

рср Еоод

о обособена позиция ЛЬ 28: Аналитична везна:

Лабимекс АЩ
Лабтех ООД
рср Еоод

о обособена позиция Л} 30: Microplate аЬsоrЬапсе reader:

АА Медикъл България ОО!
Нова Груп Инвестмънт ООЩ

о обособена позиция Ль 31: Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза:

Лабтех ООД
Биомед Фючар ЕООД

о обособена позиция ЛЬ 32: Колбогрейка:

Фот оод
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о обособена позиция ЛЬ 36: рН-метър:

рср Еоод
Фот оод

о Обособена позиция ЛЪ 37: Полеви рн метър:

рср Еоод
ЕТ Валерус-Валери Йорданов

о Обособена позиция ЛЬ 38: Щифрагмена помпа:

Фот оод

о обособена позициялil 41: Вакуум ротационен изпарител сдигитална водша баня и
ориrинална вакуум помпа:

Лабимекс Аff
Биомед Фючар ЕООД

о обособена позиция Ль 42: Тринокулярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна
дигитална камера:

Лабимекс А,.Щ

о обособена позиция NЬ 43: Щифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Мрх камера:

Лабимекс А.Щ

о обособена позиция Лъ 45: Уред за автоматично посяване:

рср Еоод

V. Участници, предложени за отстраняване от процедурата:

- Участникът Елпак Лизинг ЕООЩ с оферта с вх. Ns 550129.05.2020 г., 13:30 часа., за
обособена позиция Ns 24 " Прецизна везна"1 обособена позиция Ns 25 " Аналитична
везпа"1 обособена позиция Ns 26 " Аналитична везна"1 обособена позиция J\Ъ 27 "
Техническа везна"1 и Обособена позиция J\Ъ 28 " Аналитична везна" на основание чл.

107, т. 1 и т. 5 от ЗОП, тъй като в определения с Протокол J\b 1 на комисията срок не е
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tIредставил допълнително изисканите от комисията документи. В тази връзка, комисията
счита, че участникът не отговаря на критериите за подбор, зitложени от възлояtителя в

обявлението и документацията за участие, както и че същият е предствил оферта, която не

отговаря на условията за представяне.

- Участникът ЕТ Валерус с оферта с вх. Jф 543128,05.2020 г., 10:50 часа. за обособена
пOзиция Nb 3 " BopTeKcno и обособена позиция ]ф 28 " Аналитична везна" на основание
чл" l07, т. 1, буква ,,а" от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта/технически
предлож(ениl за посочените обособени позиции, които не отговарят на предварително
обявените условия за изпълнение на поръчката и техническата спецификация.

* Участникът Щанс Фарма ЕООД с оферта с вх. М 45812] "04,2020 г., 13:50 часа. за обособена
позиция ЛЬ 1В '6 Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20ОС) на
основание чл. |07, т. 1, буква о,?" от ЗОП, тъй като участникът е представил
оферта/техническо предложене/ за посочената обособена позиция, което не отговаря на
предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и техническата
спецификация.

Комисията взе решение публичното заседание за отварянето на ценовите предложения на

допуснатите участници да се оъстои на 02.72.2020 г от 9.30 часа, за което да се публикува
съобщение на интернет страницата на ИМикБ-БАН в секция ,;Профил на купувачаОО при спазване
на условията на чл" 57, ал.4 от ППЗОП.

Комисията взе решение настоящият Протокол 2 да се публикува и на профила на купувача на
интернет страницата на ИМикБ-БАН.

С извършване на гореописаните действия, комисията приключи своята работа на26.71.2020
година.

След съставянето му настоящият протокол се подписа без особени мнения от членовете на
комисията както следва:

Комисия:

1. Председател - гл, асист. л-р Мая Захариева (Wly"fr
2. асист. л-р Стефан Енгибаров с"л! /,/
3. асист. Иван Иванов DUцlр
4. Виолета Манолова

5. Гергана Гергова-Ангелова
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