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17. Обособена позиция № 17: Центрофуга;  

18. Обособена позиция № 18: Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-

20°C); 

19. Обособена позиция № 19: Хладилник с фризерна секция; 

20. Обособена позиция № 20: Хладилник с фризерна секция; 

21. Обособена позиция № 21: Хладилник; 

22. Обособена позиция № 22: Хладилник с фризер с две врати тип „Side By Side“; 

23. Обособена позиция № 23: Преносим спектрофотометър; 

24. Обособена позиция № 24: Прецизна везна; 

25. Обособена позиция № 25: Аналитична везна;  

26. Обособена позиция № 26: Аналитична везна;  

27. Обособена позиция № 27: Техническа везна;  

28. Обособена позиция № 28: Аналитична везна;  

29. Обособена позиция № 29: Филтриращи системи от неръждаема стомана – фуния; 

30. Обособена позиция № 30: Microplate absorbance reader;  

31. Обособена позиция № 31: Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза;  

32. Обособена позиция № 32: Колбогрейка; 

33. Обособена позиция № 33: Апарат за микродестилация; 

34. Обособена позиция № 34:  Преносим Газов анализатор за СО2 (0-30%) с СО2 -метър и 

логер; 

35. Обособена позиция № 35: Преносим Газов анализатор за О2 (ОКСИМЕТЪР); 

36. Обособена позиция № 36: pH-метър;  

37. Обособена позиция № 37: Полеви рН метър;  

38. Обособена позиция № 38: Дифрагмена помпа; 

39. Обособена позиция № 39: Луксомер- Дигитален светлинен метър; 

40. Обособена позиция № 40: Компресор за въздух 50 л.; 

41. Обособена позиция № 41: Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и 

оригинална вакуум помпа;  

42. Обособена позиция № 42: Тринокулярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна 

дигитална камера;  

43. Обособена позиция № 43: Цифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Mpx камера;  

44. Обособена позиция № 44: Микроцинератор за инфрачервена дезинфекция; 

45. Обособена позиция № 45: Уред за автоматично посяване;  

46. Обособена позиция № 46: Дестилатор с автоматична електрическа система за 

отопление, започна работа в състав: 

 

Председател:  1. гл. асист. д-р Мая Захариева - ИМикБ;  

 

 Членове:   2. асист. д-р Стефан Енгибаров - ИМикБ; 

    3. асист. Иван Иванов – ИМикБ; 

   4. Виолета Манолова – счетоводител в ИМикБ; 

   5. Гергана Гергова-Ангелова- юрист; 
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Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура по реда на Закона за обществените 

поръчки открита с Решение изх. № 286 от 17.03.2020 г., публикувано в РОП под № 965877 и 

Обявление изх. № 287 от 17.03.2020 г., публикувано в РОП под № 965890 и в  Официалния 

вестник на Европейския съюз 2020/S 057-135396 от 20.03.2020 г. и Решение за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация № РИзм. – 02 от 15.04.2020 г., 

публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972725 и в Официалния вестник на 

Европейския съюз 2020/S 077-182001 от 20.04.2020 г.  с УИН в РОП 01482-2020-0002 

 

I. По обществената поръчка са постъпили следните оферти: 

 

Оферта 

№ 

Име на участника Вх. № на офертата, получен от 

Деловодството на ИМикБ-

БАН, дата и час на получаване 

Брой 

получени 

опаковки 

1. АА Медикъл ООД № 417/21.04.2020 г., подадена 

в 10:27 часа.; позиция 30 

1 плик 

2. Нова груп инвестмент СРЛ № 419/21.04.2020 г., подадена 

в 10:30 часа.; позиция 30 

1 плик 

3. Лабимекс Ад,  

 

№ 421/21.04.2020 .г., подадена 

в 11:00 часа; позиции 

5,12,13,14,15,16,17,24,28,41,42,

43 

1 плик 

4. Лабтех ЕООД  № 429/22.04.2020 г., подадена 

в 11:00 часа.; позиции 

5,6,9,10,12,16,17,28,31 

1 плик 

5. Данс Фарма ЕООД № 458/27.04.2020 г., подадена 

в 13:50 часа.; позиция 18, 37 

1 плик 

6. ЕТ Валерус  № 543/28.05.2020 г., подадена 

в 10:50 часа.; позиция 

2,3,6,8,16,24,25,28,37 

1 плик 

7. РСР – ЕООД № 548/29.05.2020 г., подадена 

в 13:00 часа.; позиция 

1,2,3,5,6,9,10,17,18,26,27,28,36,

37,45 

1 плик 

8. Елта 90М ООД № 549/29.05.2020 г., подадена 

в 13:16 часа.; позиция 9,17 

1 плик 

9. Елпак Лизинг ЕООД  № 550/29.05.2020 г., подадена 

в 13:16 часа.; позиция 24-28 

1 плик 

10. Биосистеми ООД № 552/29.05.2020 г., подадена 1 плик 
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в 14:00 часа.; позиция 16 

11. Фот ООД №553/29.05.2020 г., подадена в 

14:30 часа; позиция 

6,9,24,32,36,38 

1 плик 

12. Биомед Фючар ЕООД №556/29.05.2020 г., подадена в 

16:30 часа; позиция 

9,15,16,31,41 

1 плик 

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, представител на деловодството на 

ИМикБ-БАН, предаде с приемо-предавателен протокол съставен на 29.05.2020 г. 10:30 ч. на 

председателя на комисията подадените в определения краен срок за получаване на офертите – 

29.05.2020 г., 17:00 часа –12 броя опаковки с оферти в запечатани, непрозрачни пликове с 

ненарушена цялост, както следва: 

На 02.06.2020 г. в съответствие с горецитираната заповед на Възложителя 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 в 11:00 часа се проведе публичното заседание на 

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

участниците, както следва: 

1. Георги Атанасов – представител на РСР  ЕООД 

 

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: 

 

II.1. Участникът АА Медикъл България ЕООД е представил оферта с вх. № 417/21.04.2020 г., 

10:27 часа. Участникът участва за обособена позиция № 30 “ Microplate absorbance reader“.  След 

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

Заявление за участие; 

Опис на представените документи; 
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Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури и каталог на оптичен 

носител; 

ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

1 брой плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 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; 

Декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ; 

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

подписаха техническото предложение на участника съдържащия 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 техническите 

предложения на участника. 

II.2. Участникът Нова груп инвестмент СРЛ е представил оферта с вх. № 419/21.04.2020 г., 10:30 

часа. Участникът участва за обособена позиция № 30 “ Microplate absorbance reader“.  След 

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

Заявление за участие; 

Опис на представените документи; 

Актуално състояние на участника; 

Разрешение за търговия от министерство на здравеопазването, Агениця по лекарствата и 

медицинаската техника на Република Румъния; 

Копия на издадени фактури и други документи, удостоверяващи извършване на доставки на 

апаратура сходна с предмета на обособената позиция. 

ISO 9001:2015 с обхват: Внос и търгоовия на лабораторно обоеудване, ин-витро диогностични 

китове за използване в хуманнта и втеринарната медицина, както и китове за контрол на храните. 

Осигуряване на техническа и научна поддръжка на предлаганота апаратура с валидност до 

22.11.2022 г.; 

ISO 13485:2016 с обхват: Внос и търгоовия на лабораторно обоеудване, ин-витро диогностични 

китове за използване в хуманнта и втеринарната медицина, както и китове за контрол на храните. 

Осигуряване на техническа и научна поддръжка на предлаганота апаратура с валидност до 

19.08.2022 г.; 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури и каталог на оптичен 

носител; 
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ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

1 брой плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

Декларация за наличие на сервизна база; 

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

позиции поотделно; 

Декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ; 

Декларация по чл. 102 ЗОП; 

Оторизационно писмо от производителя Global Diagnostic 

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

подписаха техническото предложение на участника съдържащия 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 техническите 

предложения на участника. 

 II.3. Участникът Лабимекс Ад е представил оферта с вх. № 421/21.04.2020 .г., подадена в 11:00 

часа. Участникът участва за обособена позиция № 5 “ Tермостат (инкубатор)“; Обособена позиция 

№ 12 “ Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня“; Обособена позиция № 13 “ Водна баня“; 

Обособена позиция № 14 “ Водна баня с клатачка“; Обособена позиция № 15 “ Лабораторна 

центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“; Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, 

лабораторна за епруветки и PCR“; Обособена позиция № 17 “ Центрофуга“; Обособена позиция № 

24 “ Прецизна везна“; Обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“; Обособена позиция № 41 “ 

Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и оригинална вакуум помпа“; Обособена 

позиция № 42 “ Тринокулярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна дигитална камера“ и  

Обособена позиция № 43 “ Цифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Mpx камера“.  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 една от 

обособените позиции поотделно; 

ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

13 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” 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; 



7 
 

Декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ 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.  

 

II.4. Участникът Лабтех ЕООД е представил оферта с вх. № 429/22.04.2020 г., 11:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 5 “Термостат (инкубатор)“; Обособена позиция № 6 

“Термостат“; Обособена позиция № 9 “Ламинарен бокс“; Обособена позиция № 10 “ Ламинарен 

бокс за микробиологична работа единичен“; Обособена позиция № 12 “Орбитален термошейкър 

(клатачка) с бодна баня“; Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и 

PCR“; Обособена позиция № 17 “Центрофуга”; Обособена позиция № 28 “Аналитична везна“ и 

Обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“.  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 за всяка една от обособените позиции; 

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; 

Декларация по чл 69 ЗПКОНПИ за всяка една 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. Същите бяха подписани и от представителя на 

участника „РСР“ ЕООД.  

II.5. Участникът Данс Фарма ЕООД е представил оферта с вх. № 458/27.04.2020 г., 13:50 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално 
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отваряне (-20°C) и Обособена позиция № 37 „Полеви рН метър“. 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; 

2 броя брой пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

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

позиции; 

Декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ; 

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.  

 

II.6. Участникът ЕТ Валерус е представил оферта с вх. № 543/28.05.2020 г., 10:50 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 2 “ Вортекс“; обособена позиция № 3 “ Вортекс“; обособена 

позиция № 6 “ Термостат“; обособена позиция № 8 “ Термостат за разлагане на водни проби с 

кюветни тестове“; обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“; 

обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“; обособена позиция № 25 “ Аналитична везна“; 

обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“ и Обособена позиция № 37 “ Полеви рН метър“.  

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;  

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

- Декларация за съхранение и обработка на лични данни по образец;  

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 техническото предложения на участника. 

 

II.7. Участникът РСР – ЕООД е представил оферта с вх. № 548/29.05.2020 г., 13:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 1 “ Ултразвукова вана“; обособена позиция № 2 “ 

Вортекс“; обособена позиция № 3 “ Вортекс“; обособена позиция № 5 “ Термостат (инкубатор)“; 

обособена позиция № 6 “ Термостат“; обособена позиция № 9 “ Ламинарен бока“; обособена 

позиция № 10 “ Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен“; обособена позиция № 17 “ 

Центрофуга“; обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-

20°C)“; обособена позиция № 26 “ Аналитична везна“; обособена позиция № 27 “ Техническа 

везна“; обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“; обособена позиция № 36 “ pH-метър“; 

обособена позиция № 37 “ Полеви pH-метър“ и Обособена позиция № 45 “ Уред за автоматично 

посяване“.  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 за всяка от обособените позиции; 

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

Декларация за съхранение и обработка на лични данни; 

Декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ; 

Оторизационно писмо na uàstnika от Elma Schmidbauer GmbH за Обособена позиция № 1; 

Оторизационно писмо на участника от VELP SCIENTIFICA за обособена позиция № 2; 

Оторизационно писмо на участника от Ohaus Europe GmbH за обособени позиции №№ 3, 17, 26, 27 

и 28. 

Оторизационно писмо на участника от BINDER GmbH за обособени позиции №№ 5 и 6. 

Оторизационно писмо на участника от FASTER SRL за обособени позиции №№ 9 и 10. 

Оторизационно писмо на участника от Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД за обособена позиция № 

18. 

Оторизационно писмо на участника от Mettler Toledo Online GmbH за обособена позиция № 36. 

Оторизационно писмо на участника от Carl Roth GmbH & Co.KG за обособени позиции №№ 37 и 

45. 
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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 техническото предложения на участника.  

 

II.8. Участникът ЕЛТА 90М ООД е представил оферта с вх. № 549/29.05.2020 г., 13:16 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 9 “ Ламинарен бокс“ и Обособена позиция № 17 “ 

Центрофуга“.  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; 

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 по чл. 69 ЗПКОНПИ за всяка от обособените позиции; 

Декларации за съответствие за всяка от обособените позиции; 

Оторизационно писмо от прозиводителя Telstar за Обособена позиция № 9; 

Оторизационно писмо от производителя HERMLE за обособена позиция 17 

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.  

 

II.9. Участникът Елпак Лизинг ЕООД е представил оферта с вх. № 550/29.05.2020 г., 13:30 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“; обособена позиция № 25 “ 

Аналитична везна“; обособена позиция № 26 “ Аналитична везна“; обособена позиция № 27 “ 

Техническа везна“; и Обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“.  След отварянето на плика с 

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

Заявление за участие; 

Опис на представените документи;  
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Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени брошури за всяка от 

обособените позиции; 

ЕЕДОП представен на оптичен носител; 

5 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 по чл. 69 ЗПКОНПИ; 

Оторизационно писмо от производителя KERN 

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. 

 

II.10. Участникът Биосистеми ООД е представил оферта с вх. № 552/29.05.2020 г., 14:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“.  

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; 

 - 1 брой плик с надпис „Предлагани ценови параметри”;  

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

позиции;  

- Декларация по образец №7 – чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ. 

 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. 

 

II.11. Участникът ФОТ ООД е представил оферта с вх. № 553/29.05.2020 г., 14:30 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 6 “ Термостат”; обособена позиция № 9 “ Ламинарен бокс ”; 
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обособена позиция № 24 “ Прецизна везна ”; обособена позиция № 32 “ Колбогрейка ”; Обособена 

позиция № 36 “ pH-метър“ и Обособена позиция № 38 “ Дифрагмена помпа“.  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; 

ЕЕДОП представен на оптичен носител за всяка от обособените позиции; 

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 по чл. 69 ПКОНПИ. 

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. 

 

II.12. Биомед Фючар ЕООД е представил оферта с вх. № 556/29.05.2020 г., 16:30 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 6 “Ламинарен бокс“; обособена позиция № 15 “Лабораторна 

центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“; обособена позиция № 16 “ Центрофуга, 

лабораторна за епруветки и PCR“; обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна 

електрофореза“ и Обособена позиция № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна 

баня и оригинална вакуум помпа“.  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 за всяка от обособените позиции;  

- 5 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 по чл. 69 ЗПКОНПИ;  
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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. 

 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията в 13:20 часа на 02.06.2020 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., 11.06.2020 г., 16.06.2020 г. 

24.06.2020 г., 02.07.2020г., 10.07.2020 г., 24.07.2020 г. и 29.07.2020 г. 

 

III. Лично състояние на участниците. Критерии за подбор. 

III.1. Участникът АА Медикъл България ЕООД е представил оферта с вх. № 417/21.04.2020 г., 

10:27 часа. Участникът участва за обособена позиция № 30 “ Microplate absorbance reader“.  

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 В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на оторизационн писмо от 

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

оторизацията. 

 

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 
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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. 

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

в ЕЕДОП-а наличие на 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. – 02 от 15.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972725 и в 

Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 077-182001 от 20.04.2020 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. 

 

III.2. Участникът Нова груп инвестмент СРЛ е представил оферта с вх. № 419/21.04.2020 г., 10:30 

часа. Участникът участва за обособена позиция № 30 ЕЛИЗА абсорбционен четец (Microplate 

absorbance reader). 

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 
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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 

приложено към офертата, Комисията извърши проврка и установи че към офертата на участника е 

приложено оторизационно писмо от производителя Global Diagnostic. 

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 с обхват: Внос и 

търгоовия на лабораторно обоеудване, ин-витро диогностични китове за използване в хуманнта и 

втеринарната медицина, както и китове за контрол на храните. Осигуряване на техническа и 

научна поддръжка на предлаганите продукти с валидност до 22.11.2022 г.; 

ISO 13485:2016 с обхват: Внос и търгоовия на лабораторно обоеудване, ин-витро диогностични 

китове за използване в хуманнта и втеринарната медицина, както и китове за контрол на храните. 

Осигуряване на техническа и научна поддръжка на предлаганите продукти с валидност до 

19.08.2022 г. Участникът е прилжил към офертата си посочените в ЕЕДОП-а сертификати, които 

са с посочения ибхват и валидност.. 

Във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 

РИзм. – 02 от 15.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972725 и в 

Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 077-182001 от 20.04.2020 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. 

 

III.3. Участникът Лабимекс Ад е представил оферта с вх. № 421/21.04.2020 .г., подадена в 11:00 

часа. Участникът участва за обособена позиция № 5 “ Tермостат (инкубатор)“; Обособена позиция 

№ 12 “ Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня“; Обособена позиция № 13 “ Водна баня“; 

Обособена позиция № 14 “ Водна баня с клатачка“; Обособена позиция № 15 “ Лабораторна 

центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“; Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, 

лабораторна за епруветки и PCR“; Обособена позиция № 17 “ Центрофуга“; Обособена позиция № 

24 “ Прецизна везна“; Обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“; Обособена позиция № 41 “ 

Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и оригинална вакуум помпа“; Обособена 

позиция № 42 “ Тринокулярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна дигитална камера“ и  

Обособена позиция № 43 “ Цифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Mpx камера“.  
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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 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 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. 
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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 оторизации за всяка от 

обособените позиции, за които участва без да са псочени номера, дати и издатели на 

оторизационни писма 

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 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 
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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 

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. – 02 от 15.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972725 и в 

Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 077-182001 от 20.04.2020 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. 

 

III.4. Участникът Лабтех ЕООД е представил оферта с вх. № 429/22.04.2020 г., 11:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 5 “Термостат (инкубатор)“; Обособена позиция № 6 

“Термостат“; Обособена позиция № 9 “Ламинарен бокс“; Обособена позиция № 10 “ Ламинарен 

бокс за микробиологична работа единичен“; Обособена позиция № 12 “Орбитален термошейкър 

(клатачка) с бодна баня“; Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и 

PCR“; Обособена позиция № 17 “Центрофуга”; Обособена позиция № 28 “Аналитична везна“ и 

Обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“. Участнкът е 

представил отделен ЕЕДОП за всяка от обособените позиции 

 

за обособена позиция № 5 “Термостат (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 
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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 

производителя POL-EKO-APARATURA за търговия/ дистрибуция и сервиз/гаранционно 

обслужване на предлаганата от тях апаратура. Оторизационното писмо е с дата 18.03.2015 г. и е 

безсрочно. 

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.“ 
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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. – 02 от 15.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972725 и в 

Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 077-182001 от 20.04.2020 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. 

 

за Обособена позиция № 6 “Термостат“ 

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. 
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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 

производителя POL-EKO-APARATURA за търговия/ дистрибуция и сервиз/гаранционно 

обслужване на предлаганата от тях апаратура. Оторизационното писмо е с дата 18.03.2015 г. и е 

безсрочно. 

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. 

Във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 

РИзм. – 02 от 15.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972725 и в 

Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 077-182001 от 20.04.2020 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 
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допълнително представените документи в срок от 5 работни дни от получаване на Протокола на 

комисията. 

 

за Обособена позиция № 9 “Ламинарен бокс“ 

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 

производителя Azbil Telstar Technologies, S.L.U. за търговия/дистрибуция и сервиз/гаранционно 

обслужване на предлаганата от тях апаратура. Оторизационното писмо е с дата 14.04.2020 г. и е 

със срок на 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. 
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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 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. – 02 от 15.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972725 и в 

Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 077-182001 от 20.04.2020 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. 

 

за Обособена позиция № 10 “ Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен“ 

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 

производителя Azbil Telstar Technologies, S.L.U. за търговия/дистрибуция и сервиз/гаранционно 

обслужване на предлаганата от тях апаратура. Оторизационното писмо е с дата 14.04.2020 г. и е 

със срок на 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. 

Във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 

РИзм. – 02 от 15.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972725 и в 
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Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 077-182001 от 20.04.2020 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. 

 

за Обособена позиция № 12 “Орбитален термошейкър (клатачка) с бодна баня“ 

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 

производителя LAUDA-GFL Gesellschaft fur Labortechnik mbH за търговия/дистрибуция и 

сервиз/гаранционно обслужване на предлаганата от тях апаратура. Оторизационното писмо е с 

дата 08.04.2020 г. и е с валидност до 31.12.2020 г. 

 



26 
 

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. 

Във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 

РИзм. – 02 от 15.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972725 и в 

Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 077-182001 от 20.04.2020 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. 

 

 

за Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“ 
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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 

производителя POL-EKO-APARATURA за търговия/ дистрибуция и сервиз/гаранционно 

обслужване на предлаганата от тях апаратура. Оторизационното писмо е с дата 18.03.2015 г. и е 

безсрочно. - 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 ЕЕДОПа 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 
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сервиз/гаранционно обслужване. Във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение 

или допълнителна информация № РИзм. – 02 от 15.04.2020 г., публикувано в регистъра на 

обществените поръчки под № 972725 и в Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 077-

182001 от 20.04.2020 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. 

за Обособена позиция № 17 “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 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 

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. 
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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 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. 

Във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 

РИзм. – 02 от 15.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972725 и в 

Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 077-182001 от 20.04.2020 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. 

 

 

за Обособена позиция № 28 “Аналитична везна“ 
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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 

производителя Kern & Sohn GmbH 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 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 



31 
 

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. 

Във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 

РИзм. – 02 от 15.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972725 и в 

Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 077-182001 от 20.04.2020 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. 

 

за Обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“ 

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 
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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 

производителя POL-EKO-APARATURA за търговия/ дистрибуция и сервиз/гаранционно 

обслужване на предлаганата от тях апаратура. Оторизационното писмо е с дата 18.03.2015 г. и е 

безсрочно.  

- 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 ЕЕДОПа 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.  

Във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 

РИзм. – 02 от 15.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972725 и в 

Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 077-182001 от 20.04.2020 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.  
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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.  

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. 

III.5. Участникът Данс Фарма ЕООД е представил оферта с вх. № 458/27.04.2020 г., 13:50 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално 

отваряне (-20°C) и Обособена позиция № 37 „Полеви рН метър“. Участникът е отделен ЕЕДОП за 

всяка от обособените позиции. 

за обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C) 

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: 

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 е 

посочил общ оборот общо за последните три години, а не за всяка от последните три приключили 

финансови години. 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 не е посочил наличие на оторизация от 

производителите на предлаганото оборудване, а е посочил наличие на сервизен специалист с 

посочен профсионален опит и квалификация. 

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  

BG18/871694 Обхват - Внос и разпространение на лабораторно оборудване, апаратура, 

консумативи, реагенти, химикали и комплакти за медицински, фармацевтични, изследователски и 

производствени лаборатории за качесрвен контрол. Производство на пластмасови и метални 

лабораторни продукти. Монтиране, гаранционна и следгаранционна подръжка и обслужване на 

лабораторно оборудване. 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 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 общ оборот за 

всяка от последните три приключили финансови години. 

Във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 

РИзм. – 02 от 15.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972725 и в 

Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 077-182001 от 20.04.2020 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 
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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 представените ЕЕДОП-

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

дни от получаване на Протокола на комисията. 

 

за Обособена позиция № 37 „Полеви рН метър“ 

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: 

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 е 

посочил общ оборот общо за последните три години, а не за всяка от последните три приключили 

финансови години. 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, от наименованието на които не става ясно, съответствието им с обособената позиция. 
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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 наличие на сервизен специалист с 

посочен профсионален опит и квалификация. 

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  

BG18/871694 Обхват - Внос и разпространение на лабораторно оборудване, апаратура, 

консумативи, реагенти, химикали и комплакти за медицински, фармацевтични, изследователски и 

производствени лаборатории за качесрвен контрол. Производство на пластмасови и метални 

лабораторни продукти. Монтиране, гаранционна и следгаранционна подръжка и обслужване на 

лабораторно оборудване. 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 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 общ оборот за 

всяка от последните три приключили финансови години. 

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. 
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Във връзка с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 

РИзм. – 02 от 15.04.2020 г., публикувано в регистъра на обществените поръчки под № 972725 и в 

Официалния вестник на Европейския съюз 2020/S 077-182001 от 20.04.2020 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 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.6. Участникът ЕТ Валерус е представил оферта с вх. № 543/28.05.2020 г., 10:50 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 2 “ Вортекс“; обособена позиция № 3 “ Вортекс“; 

обособена позиция № 6 “ Термостат“; обособена позиция № 8 “ Термостат за разлагане на водни 

проби с кюветни тестове“; обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и 

PCR“; обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“; обособена позиция № 25 “ Аналитична везна“; 

обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“ и Обособена позиция № 37 “ Полеви рН метър“. 

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 
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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 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, за поръчки за 

доставки са посочни изпълнени договори от участника с общи наименования, като не е посочено, 

какво се включва в премта на договора, и съответно относимостта му конкретна обособена 

позиция, предви, че участникът участва за повече от една обособени позиции.  

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

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие оторизации за продажба и 

сервизно обслужване от производителите за всички апарати за които е подала ценово и техническо 

предложение. Фирмата разполага със собствена офис сграда и сервизна база на територията на 

Република България, гр. София, жк. Дружба – І, ул. Амстердам, 16 - сграда „ВАЛЕРУС“. 

Сервизната база разполага с необходимото оборудване за поддържане на лабораторна апаратура 

както в сградата така и на място при клиента. Разполагаме с трима сервизни инженера които могат 

да сервизират и поддържат лабораторната апаратура предмет на настоящата обществена поръчка. 

Участникът не е посичил номера, дати и издатели на оторизационни писма  

- 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 ДЖИ ЕС МЕНДИЖМЪНТ 

СИСТЕМС ЕООД. Посочил е, че сетрификатът е достъпен безплатно на електронен адрес. 

Комисията извърши проверка на посочения адрес и установи, че същия е валиден, но няма 

имформация з неговия обхват. Съгласно документацията за участие „В приложения ЕЕДОП се 

предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази 
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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 инфорамция за 

наличие на оторизация от производителя на предлаганото оборудване или негов упълномощен 

представител з всяка една от обособените позиции, за които участва, както и копия на 

оторизационни писма 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 ДЖИ ЕС МЕНДИЖМЪНТ СИСТЕМС ЕООД.  

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 

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

съответната обособена позиция.  

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. 

III.7. Участникът РСР – ЕООД е представил оферта с вх. № 548/29.05.2020 г., 13:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 1 “ Ултразвукова вана“; обособена позиция № 2 “ 

Вортекс“; обособена позиция № 3 “ Вортекс“; обособена позиция № 5 “ Термостат (инкубатор)“; 

обособена позиция № 6 “ Термостат“; обособена позиция № 9 “ Ламинарен бока“; обособена 

позиция № 10 “ Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен“; обособена позиция № 17 “ 

Центрофуга“; обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-

20°C)“; обособена позиция № 26 “ Аналитична везна“; обособена позиция № 27 “ Техническа 

везна“; обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“; обособена позиция № 36 “ pH-метър“; 

обособена позиция № 37 “ Полеви pH-метър“ и Обособена позиция № 45 “ Уред за автоматично 

посяване“. Участникът е представил ЕЕДОП-и за всяка една от обособените позциции, за които 
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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 “ Ултразвукова вана“ 

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 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 е 

посочил общ оборот за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и конкретен оборот за 2017 г., 2018 г. , отново за 

2018 г. и 2019 г. Посоченият конкртен оборот за 2018 г. на два отделни реда е и с посочена 

различна стойност. също така, 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 Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат за качество по ISO 

9001:2015 на участника РСР ЕООД с № BG/0529Q/0448, изд. на 23.05.2019г., валиден до 

22.05.2022г., с обхват "Дистрибуция и търговия на едро на лекарствени продукти, наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, детски храни, храни със 
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специално медицинско предназначение, медицински изделия и предоставяне на консултации с тях. 

Доставка и сервиз на медицинска и лабораторна апаратура и консумативи, издаден от орган за 

сертифициране International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. Комисията извърши проверка на 

интернет адресa издателя на сертификата и установи, че посоченият сертификат е издаден на 

името на участника и е валиден с посочения обхват, което комисията приема. 

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

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

производителя на предлаганото оборудване, като към офертата., у1астникът е приложил 

оторизация от Elma Schmidbauer GmbH, производител на предлаганото оборудване, 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, 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 поясни и посочи за кои 

от посочените в ЕЕДОП-а години с деклариран общ оборот и минимален оборот в областта на 

доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за съответната обособена 

позиция, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника за 

последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност са относими към 

конкретната обособена позиция 

 

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 № 2 “ Вортекс“ 

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, 



42 
 

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 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 е 

посочил общ оборот за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и конкретен оборот за 2017 г., 2018 г. , отново за 

2018 г. и 2019 г. Посоченият конкртен оборот за 2018 г. на два отделни реда е и с посочена 

различна стойност. също така, 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 Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат за качество по ISO 

9001:2015 на участника РСР ЕООД с № BG/0529Q/0448, изд. на 23.05.2019г., валиден до 

22.05.2022г., с обхват "Дистрибуция и търговия на едро на лекарствени продукти, наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, детски храни, храни със 

специално медицинско предназначение, медицински изделия и предоставяне на консултации с тях. 

Доставка и сервиз на медицинска и лабораторна апаратура и консумативи, издаден от орган за 

сертифициране International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. Комисията извърши проверка на 

интернет адресa издателя на сертификата и установи, че посоченият сертификат е издаден на 

името на участника и е валиден с посочения обхват, което комисията приема. 

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

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

производителя на предлаганото оборудване, като към офертата., у1астникът е приложил 

оторизация от VELP SCIENTIFICA, производител на предлаганото оборудване, което комисията 

приема. 
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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, 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 поясни и посочи за кои 

от посочените в ЕЕДОП-а години с деклариран общ оборот и минимален оборот в областта на 

доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за съответната обособена 

позиция, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника за 

последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност са относими към 

конкретната обособена позиция 

 

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 № 3 “ Вортекс“ 

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 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 е 

посочил общ оборот за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и конкретен оборот за 2017 г., 2018 г. , отново за 

2018 г. и 2019 г. Посоченият конкртен оборот за 2018 г. на два отделни реда е и с посочена 

различна стойност. също така, 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 Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат за качество по ISO 

9001:2015 на участника РСР ЕООД с № BG/0529Q/0448, изд. на 23.05.2019г., валиден до 

22.05.2022г., с обхват "Дистрибуция и търговия на едро на лекарствени продукти, наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, детски храни, храни със 

специално медицинско предназначение, медицински изделия и предоставяне на консултации с тях. 

Доставка и сервиз на медицинска и лабораторна апаратура и консумативи, издаден от орган за 

сертифициране International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. Комисията извърши проверка на 

интернет адресa издателя на сертификата и установи, че посоченият сертификат е издаден на 

името на участника и е валиден с посочения обхват, което комисията приема. 

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

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

производителя на предлаганото оборудване, като към офертата., у1астникът е приложил 

оторизация от Ohaus Europe GmbH, производител на предлаганото оборудване, 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, 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 
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размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция“, като поясни и посочи за кои 

от посочените в ЕЕДОП-а години с деклариран общ оборот и минимален оборот в областта на 

доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за съответната обособена 

позиция, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника за 

последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност са относими към 

конкретната обособена позиция 

 

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 № 5 “ Термостат (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 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 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 е 

посочил общ оборот за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и конкретен оборот за 2017 г., 2018 г. , отново за 

2018 г. и 2019 г. Посоченият конкртен оборот за 2018 г. на два отделни реда е и с посочена 

различна стойност. също така, 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 Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат за качество по ISO 

9001:2015 на участника РСР ЕООД с № BG/0529Q/0448, изд. на 23.05.2019г., валиден до 

22.05.2022г., с обхват "Дистрибуция и търговия на едро на лекарствени продукти, наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, детски храни, храни със 

специално медицинско предназначение, медицински изделия и предоставяне на консултации с тях. 

Доставка и сервиз на медицинска и лабораторна апаратура и консумативи, издаден от орган за 

сертифициране International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. Комисията извърши проверка на 

интернет адресa издателя на сертификата и установи, че посоченият сертификат е издаден на 

името на участника и е валиден с посочения обхват, което комисията приема. 

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

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

производителя на предлаганото оборудване, като към офертата., у1астникът е приложил 

оторизация от BINDER GmbH, производител на предлаганото оборудване, 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, 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 поясни и посочи за кои 

от посочените в ЕЕДОП-а години с деклариран общ оборот и минимален оборот в областта на 

доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за съответната обособена 

позиция, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника за 

последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност са относими към 

конкретната обособена позиция 

 

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. 
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за обособена позиция № 6 “ Термостат“ 

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 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 е 

посочил общ оборот за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и конкретен оборот за 2017 г., 2018 г. , отново за 

2018 г. и 2019 г. Посоченият конкртен оборот за 2018 г. на два отделни реда е и с посочена 

различна стойност. също така, 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 Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат за качество по ISO 

9001:2015 на участника РСР ЕООД с № BG/0529Q/0448, изд. на 23.05.2019г., валиден до 

22.05.2022г., с обхват "Дистрибуция и търговия на едро на лекарствени продукти, наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, детски храни, храни със 

специално медицинско предназначение, медицински изделия и предоставяне на консултации с тях. 

Доставка и сервиз на медицинска и лабораторна апаратура и консумативи, издаден от орган за 

сертифициране International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. Комисията извърши проверка на 
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интернет адресa издателя на сертификата и установи, че посоченият сертификат е издаден на 

името на участника и е валиден с посочения обхват, което комисията приема. 

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

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

производителя на предлаганото оборудване, като към офертата., у1астникът е приложил 

оторизация от BINDER GmbH, производител на предлаганото оборудване, 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, 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 поясни и посочи за кои 

от посочените в ЕЕДОП-а години с деклариран общ оборот и минимален оборот в областта на 

доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за съответната обособена 

позиция, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника за 

последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност са относими към 

конкретната обособена позиция 

 

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 № 9 “ Ламинарен бока“ 

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 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 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 е 

посочил общ оборот за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и конкретен оборот за 2017 г., 2018 г. , отново за 

2018 г. и 2019 г. Посоченият конкртен оборот за 2018 г. на два отделни реда е и с посочена 

различна стойност. също така, 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 Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат за качество по ISO 

9001:2015 на участника РСР ЕООД с № BG/0529Q/0448, изд. на 23.05.2019г., валиден до 

22.05.2022г., с обхват "Дистрибуция и търговия на едро на лекарствени продукти, наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, детски храни, храни със 

специално медицинско предназначение, медицински изделия и предоставяне на консултации с тях. 

Доставка и сервиз на медицинска и лабораторна апаратура и консумативи, издаден от орган за 

сертифициране International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. Комисията извърши проверка на 

интернет адресa издателя на сертификата и установи, че посоченият сертификат е издаден на 

името на участника и е валиден с посочения обхват, което комисията приема. 

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

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

производителя на предлаганото оборудване, като към офертата., у1астникът е приложил 

оторизация от FASTER SRL, производител на предлаганото оборудване, 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.“ 
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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 поясни и посочи за кои 

от посочените в ЕЕДОП-а години с деклариран общ оборот и минимален оборот в областта на 

доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за съответната обособена 

позиция, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника за 

последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност са относими към 

конкретната обособена позиция 

 

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 № 10 “ Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен“ 

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 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 
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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 е 

посочил общ оборот за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и конкретен оборот за 2017 г., 2018 г. , отново за 

2018 г. и 2019 г. Посоченият конкртен оборот за 2018 г. на два отделни реда е и с посочена 

различна стойност. също така, 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 Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат за качество по ISO 

9001:2015 на участника РСР ЕООД с № BG/0529Q/0448, изд. на 23.05.2019г., валиден до 

22.05.2022г., с обхват "Дистрибуция и търговия на едро на лекарствени продукти, наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, детски храни, храни със 

специално медицинско предназначение, медицински изделия и предоставяне на консултации с тях. 

Доставка и сервиз на медицинска и лабораторна апаратура и консумативи, издаден от орган за 

сертифициране International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. Комисията извърши проверка на 

интернет адресa издателя на сертификата и установи, че посоченият сертификат е издаден на 

името на участника и е валиден с посочения обхват, което комисията приема. 

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

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

производителя на предлаганото оборудване, като към офертата., у1астникът е приложил 

оторизация от FASTER SRL, производител на предлаганото оборудване, 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, 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 поясни и посочи за кои 

от посочените в ЕЕДОП-а години с деклариран общ оборот и минимален оборот в областта на 

доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за съответната обособена 

позиция, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника за 

последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност са относими към 

конкретната обособена позиция 
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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. 

 

за обособена позиция № 17 “ 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 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 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 е 

посочил общ оборот за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и конкретен оборот за 2017 г., 2018 г. , отново за 

2018 г. и 2019 г. Посоченият конкртен оборот за 2018 г. на два отделни реда е и с посочена 

различна стойност. също така, 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 Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат за качество по ISO 

9001:2015 на участника РСР ЕООД с № BG/0529Q/0448, изд. на 23.05.2019г., валиден до 
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22.05.2022г., с обхват "Дистрибуция и търговия на едро на лекарствени продукти, наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, детски храни, храни със 

специално медицинско предназначение, медицински изделия и предоставяне на консултации с тях. 

Доставка и сервиз на медицинска и лабораторна апаратура и консумативи, издаден от орган за 

сертифициране International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. Комисията извърши проверка на 

интернет адресa издателя на сертификата и установи, че посоченият сертификат е издаден на 

името на участника и е валиден с посочения обхват, което комисията приема. 

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

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

производителя на предлаганото оборудване, като към офертата., у1астникът е приложил 

оторизация от Ohaus Europe GmbH, производител на предлаганото оборудване, 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, 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 поясни и посочи за кои 

от посочените в ЕЕДОП-а години с деклариран общ оборот и минимален оборот в областта на 

доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за съответната обособена 

позиция, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника за 

последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност са относими към 

конкретната обособена позиция 

 

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 № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C)“ 

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 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 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 е 

посочил общ оборот за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и конкретен оборот за 2017 г., 2018 г. , отново за 

2018 г. и 2019 г. Посоченият конкртен оборот за 2018 г. на два отделни реда е и с посочена 

различна стойност. също така, 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 Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат за качество по ISO 

9001:2015 на участника РСР ЕООД с № BG/0529Q/0448, изд. на 23.05.2019г., валиден до 

22.05.2022г., с обхват "Дистрибуция и търговия на едро на лекарствени продукти, наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, детски храни, храни със 

специално медицинско предназначение, медицински изделия и предоставяне на консултации с тях. 

Доставка и сервиз на медицинска и лабораторна апаратура и консумативи, издаден от орган за 

сертифициране International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. Комисията извърши проверка на 

интернет адресa издателя на сертификата и установи, че посоченият сертификат е издаден на 

името на участника и е валиден с посочения обхват, което комисията приема. 

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

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

производителя на предлаганото оборудване, като към офертата., у1астникът е приложил 
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оторизация от Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, производител на предлаганото оборудване, 

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, 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 поясни и посочи за кои 

от посочените в ЕЕДОП-а години с деклариран общ оборот и минимален оборот в областта на 

доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за съответната обособена 

позиция, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника за 

последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност са относими към 

конкретната обособена позиция 

 

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 № 26 “ 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: 
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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 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 е 

посочил общ оборот за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и конкретен оборот за 2017 г., 2018 г. , отново за 

2018 г. и 2019 г. Посоченият конкртен оборот за 2018 г. на два отделни реда е и с посочена 

различна стойност. също така, 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 Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат за качество по ISO 

9001:2015 на участника РСР ЕООД с № BG/0529Q/0448, изд. на 23.05.2019г., валиден до 

22.05.2022г., с обхват "Дистрибуция и търговия на едро на лекарствени продукти, наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, детски храни, храни със 

специално медицинско предназначение, медицински изделия и предоставяне на консултации с тях. 

Доставка и сервиз на медицинска и лабораторна апаратура и консумативи, издаден от орган за 

сертифициране International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. Комисията извърши проверка на 

интернет адресa издателя на сертификата и установи, че посоченият сертификат е издаден на 

името на участника и е валиден с посочения обхват, което комисията приема. 

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

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

производителя на предлаганото оборудване, като към офертата., у1астникът е приложил 

оторизация от Ohaus Europe GmbH, производител на предлаганото оборудване, 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, 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 поясни и посочи за кои 

от посочените в ЕЕДОП-а години с деклариран общ оборот и минимален оборот в областта на 

доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за съответната обособена 

позиция, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника за 

последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност са относими към 

конкретната обособена позиция 

 

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 № 27 “ Техническа 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 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 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 е 

посочил общ оборот за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и конкретен оборот за 2017 г., 2018 г. , отново за 
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2018 г. и 2019 г. Посоченият конкртен оборот за 2018 г. на два отделни реда е и с посочена 

различна стойност. също така, 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 Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат за качество по ISO 

9001:2015 на участника РСР ЕООД с № BG/0529Q/0448, изд. на 23.05.2019г., валиден до 

22.05.2022г., с обхват "Дистрибуция и търговия на едро на лекарствени продукти, наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, детски храни, храни със 

специално медицинско предназначение, медицински изделия и предоставяне на консултации с тях. 

Доставка и сервиз на медицинска и лабораторна апаратура и консумативи, издаден от орган за 

сертифициране International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. Комисията извърши проверка на 

интернет адресa издателя на сертификата и установи, че посоченият сертификат е издаден на 

името на участника и е валиден с посочения обхват, което комисията приема. 

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

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

производителя на предлаганото оборудване, като към офертата., у1астникът е приложил 

оторизация от Ohaus Europe GmbH, производител на предлаганото оборудване, 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, 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 поясни и посочи за кои 

от посочените в ЕЕДОП-а години с деклариран общ оборот и минимален оборот в областта на 

доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за съответната обособена 

позиция, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника за 

последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност са относими към 

конкретната обособена позиция 

 

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 



59 
 

допълнително представените документи в срок от 5 работни дни от получаване на Протокола на 

комисията. 

 

за обособена позиция № 28 “ 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 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 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 е 

посочил общ оборот за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и конкретен оборот за 2017 г., 2018 г. , отново за 

2018 г. и 2019 г. Посоченият конкртен оборот за 2018 г. на два отделни реда е и с посочена 

различна стойност. също така, 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 Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат за качество по ISO 

9001:2015 на участника РСР ЕООД с № BG/0529Q/0448, изд. на 23.05.2019г., валиден до 

22.05.2022г., с обхват "Дистрибуция и търговия на едро на лекарствени продукти, наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, детски храни, храни със 

специално медицинско предназначение, медицински изделия и предоставяне на консултации с тях. 
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Доставка и сервиз на медицинска и лабораторна апаратура и консумативи, издаден от орган за 

сертифициране International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. Комисията извърши проверка на 

интернет адресa издателя на сертификата и установи, че посоченият сертификат е издаден на 

името на участника и е валиден с посочения обхват, което комисията приема. 

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

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

производителя на предлаганото оборудване, като към офертата., у1астникът е приложил 

оторизация от Ohaus Europe GmbH, производител на предлаганото оборудване, 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, 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 поясни и посочи за кои 

от посочените в ЕЕДОП-а години с деклариран общ оборот и минимален оборот в областта на 

доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за съответната обособена 

позиция, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника за 

последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност са относими към 

конкретната обособена позиция 

 

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 № 36 “ pH-метър“ 

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 
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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 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 е 

посочил общ оборот за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и конкретен оборот за 2017 г., 2018 г. , отново за 

2018 г. и 2019 г. Посоченият конкртен оборот за 2018 г. на два отделни реда е и с посочена 

различна стойност. също така, 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 Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат за качество по ISO 

9001:2015 на участника РСР ЕООД с № BG/0529Q/0448, изд. на 23.05.2019г., валиден до 

22.05.2022г., с обхват "Дистрибуция и търговия на едро на лекарствени продукти, наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, детски храни, храни със 

специално медицинско предназначение, медицински изделия и предоставяне на консултации с тях. 

Доставка и сервиз на медицинска и лабораторна апаратура и консумативи, издаден от орган за 

сертифициране International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. Комисията извърши проверка на 

интернет адресa издателя на сертификата и установи, че посоченият сертификат е издаден на 

името на участника и е валиден с посочения обхват, което комисията приема. 

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

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

производителя на предлаганото оборудване, като към офертата., у1астникът е приложил 

оторизация от Mettler Toledo Online GmbH, производител на предлаганото оборудване, 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, 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 поясни и посочи за кои 

от посочените в ЕЕДОП-а години с деклариран общ оборот и минимален оборот в областта на 

доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за съответната обособена 

позиция, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника за 

последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност са относими към 

конкретната обособена позиция 

 

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 № 37 “ Полеви pH-метър“ 

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. 
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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 е 

посочил общ оборот за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и конкретен оборот за 2017 г., 2018 г. , отново за 

2018 г. и 2019 г. Посоченият конкртен оборот за 2018 г. на два отделни реда е и с посочена 

различна стойност. също така, 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 Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат за качество по ISO 

9001:2015 на участника РСР ЕООД с № BG/0529Q/0448, изд. на 23.05.2019г., валиден до 

22.05.2022г., с обхват "Дистрибуция и търговия на едро на лекарствени продукти, наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, детски храни, храни със 

специално медицинско предназначение, медицински изделия и предоставяне на консултации с тях. 

Доставка и сервиз на медицинска и лабораторна апаратура и консумативи, издаден от орган за 

сертифициране International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. Комисията извърши проверка на 

интернет адресa издателя на сертификата и установи, че посоченият сертификат е издаден на 

името на участника и е валиден с посочения обхват, което комисията приема. 

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

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

производителя на предлаганото оборудване, като към офертата., у1астникът е приложил 

оторизация от Carl Roth GmbH & Co.KG, производител на предлаганото оборудване, 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, 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 поясни и посочи за кои 

от посочените в ЕЕДОП-а години с деклариран общ оборот и минимален оборот в областта на 

доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за съответната обособена 
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позиция, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника за 

последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност са относими към 

конкретната обособена позиция 

 

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 № 45 “ Уред за автоматично посяване“ 

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 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 е 

посочил общ оборот за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и конкретен оборот за 2017 г., 2018 г. , отново за 

2018 г. и 2019 г. Посоченият конкртен оборот за 2018 г. на два отделни реда е и с посочена 

различна стойност. също така, 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 Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление, участникът е посочил наличие на сертификат за качество по ISO 

9001:2015 на участника РСР ЕООД с № BG/0529Q/0448, изд. на 23.05.2019г., валиден до 

22.05.2022г., с обхват "Дистрибуция и търговия на едро на лекарствени продукти, наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, детски храни, храни със 

специално медицинско предназначение, медицински изделия и предоставяне на консултации с тях. 

Доставка и сервиз на медицинска и лабораторна апаратура и консумативи, издаден от орган за 

сертифициране International Technical Alliance I.T.A. S.r.l. Комисията извърши проверка на 

интернет адресa издателя на сертификата и установи, че посоченият сертификат е издаден на 

името на участника и е валиден с посочения обхват, което комисията приема. 

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

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

производителя на предлаганото оборудване, като към офертата., у1астникът е приложил 

оторизация от Carl Roth GmbH & Co.KG, производител на предлаганото оборудване, 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, 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 поясни и посочи за кои 

от посочените в ЕЕДОП-а години с деклариран общ оборот и минимален оборот в областта на 

доставки/дейности, сходни с предмета на обществената поръчка за съответната обособена 

позиция, за които участникът участва, изчислен на база годишните обороти на участника за 

последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност са относими към 

конкретната обособена позиция 

 

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. 

III.8. Участникът ЕЛТА 90М ООД е представил оферта с вх. № 549/29.05.2020 г., 13:16 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 9 “ Ламинарен бокс“ и Обособена позиция № 17 “ 

Центрофуга“. Участникът е представил ЕЕДОП-и за всяка една от обособените позциции, за които 
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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 № 9 “ Ламинарен бокс“ 

 

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.  

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. 
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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, като е посочил, че същата е приложена към 

офертата. Участникът е приложил оторизация от Telstar, 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 интернет адресa издателя на сертификата 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 
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допълнително представените документи в срок от 5 работни дни от получаване на Протокола на 

комисията. 

 

за обособена позиция № 17 “ 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. 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.  

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. 
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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, като е посочил, че същата е приложена към 

офертата. 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 интернет адресa издателя на сертификата 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 
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допълнително представените документи в срок от 5 работни дни от получаване на Протокола на 

комисията. 

 

III.9. Участникът Елпак Лизинг ЕООД е представил оферта с вх. № 550/29.05.2020 г., 13:30 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“; обособена позиция № 25 “ 

Аналитична везна“; обособена позиция № 26 “ Аналитична везна“; обособена позиция № 27 “ 

Техническа везна“; и Обособена позиция № 28 “ 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 

учасн-икът 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 
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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 общ 

оборот и конкретен оборот за последните три приключили финансово години, както и 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. Участникът следва да докаже 

съответствието си с ктритериите за подборо посочени в обявлениетои документацията за участие, 

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.“ Участникът следва д апосочи общ и конкретен оборот за последните три 

приключили финансови години, от които да е видно за коят от обособените позиции се отнасят, 

предвид обстоятелството, че участникът участва 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, 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. Към офертата на участника е приложено 

оториационно писмо от произвосителя KERN. Участникът следва да посочи дали тази оторизация 

декларира, както и за кои от обособените позиции се отнася. 

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. 
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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 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 общо 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 

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. 
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III.10. Участникът Биосистеми ООД е представил оферта с вх. № 552/29.05.2020 г., 14:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“. 

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, следното:  

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

съоръжения или техническо оборудване, участникът е посочил наличие на сервизна база на 

Биосистеми ООД - гр. София, бул. "Ботевградско шосе" № 247, офис сграда 1, ет. 1, тел. 

0884163814, e-mail: office@biosystems.bg. Разполага с универсални и специализирани инструменти 

и технически ръководства за обслужване на всичик апарати на производителите, на които 

дружеството е дистрибутор, вкл. за центрофуги, произведени от Епендорф. Биосистеми ООД е 

оторизирано от производителя Епендорф за търговия, сервиз и гаранционно обслужване на 

неговите уреди – Писмо за упълномощаване от м. декември 2019г., подписано от Недим Гредел, 

Директор за югоизточна Европа, валидно за 2020г.  

- 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 наличие на интернет адрес за безплатен достъп. 

Комисията извърши проверка и неможа да установи съответствие с посоч ената информация от 

участника. Посочената страница изписва грешка.  
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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.  

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

в ЕЕДОП-а сертификат номер: CQ-BG-070/14/02/bul., валиден до 16.11.2020 г.  

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. 

III.11. Участникът ФОТ ООД е представил оферта с вх. № 553/29.05.2020 г., 14:30 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 6 “ Термостат”; обособена позиция № 9 “ Ламинарен 

бокс ”; обособена позиция № 24 “ Прецизна везна ”; обособена позиция № 32 “ Колбогрейка ”; 

Обособена позиция № 36 “ pH-метър“ и Обособена позиция № 38 “ Дифрагмена помпа“. 

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 № 6 “ Термостат” 

 

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 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 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, „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 № 9 “ Ламинарен бокс“ 

 

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 
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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, 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 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, „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 № 24 “ Прецизна 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 



77 
 

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, 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 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, „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 № 32 “ Колбогрейка“ 
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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 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 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, „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 
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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 № 36 “ pH-метър“ 

 

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 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 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.“ 
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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 № 38 “ Дифрагмена помпа“ 

 

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 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 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, „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. 

 

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. 

 

 

III.12. Биомед Фючар ЕООД е представил оферта с вх. № 556/29.05.2020 г., 16:30 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 9 “Ламинарен бокс“; обособена позиция № 15 “Лабораторна 

центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“; обособена позиция № 16 “ Центрофуга, 

лабораторна за епруветки и PCR“; обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна 

електрофореза“ и Обособена позиция № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна 

баня и оригинална вакуум помпа“. Учатникът е представил ЕЕДОП за всяка една от обособените 

позиции.  

за обособена позиция № 9 “Ламинарен бокс“  

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 В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

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

производителя на предлаганото оборудване или от негов упълномощен представител.  

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на внедрена система з управление на 

качеството. Участникът е посочил интернет адрес за безплатен онлайн достъп до сертификата. 

Комисията извърши проверка на посочения сертификат и установи, че същия за участника е 

налице Сертификат по ISO 9001:2015 с обхват: Търговия, доставка, монтаж, сервиз и консултации 

по избор на лаборатнорно оборудване, консумативи и медицински изделия, издаден от СЖС 

България ЕООД, валиден до 06.12.2022 г. Комисията приема така посочената информация.  

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, „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 посочи наличие на оторизация и представи копие на 

оторизационно писмо.  

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 № 15 “Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“  

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

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

производителя на предлаганото оборудване или от негов упълномощен представител.  

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на внедрена система з управление на 

качеството. Участникът е посочил интернет адрес за безплатен онлайн достъп до сертификата. 

Комисията извърши проверка на посочения сертификат и установи, че същия за участника е 

налице Сертификат по ISO 9001:2015 с обхват: Търговия, доставка, монтаж, сервиз и консултации 

по избор на лаборатнорно оборудване, консумативи и медицински изделия, издаден от СЖС 

България ЕООД, валиден до 06.12.2022 г. Комисията приема така посочената информация.  

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, „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 посочи наличие на оторизация и представи копие на 

оторизационно писмо.  

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 № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“  

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

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

производителя на предлаганото оборудване или от негов упълномощен представител.  

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на внедрена система з управление на 

качеството. Участникът е посочил интернет адрес за безплатен онлайн достъп до сертификата. 

Комисията извърши проверка на посочения сертификат и установи, че същия за участника е 

налице Сертификат по ISO 9001:2015 с обхват: Търговия, доставка, монтаж, сервиз и консултации 

по избор на лаборатнорно оборудване, консумативи и медицински изделия, издаден от СЖС 

България ЕООД, валиден до 06.12.2022 г. Комисията приема така посочената информация.  

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, „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 посочи наличие на оторизация и представи копие на 

оторизационно писмо.  

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 № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“ 

 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 
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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 В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

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

производителя на предлаганото оборудване или от негов упълномощен представител.  

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на внедрена система з управление на 

качеството. Участникът е посочил интернет адрес за безплатен онлайн достъп до сертификата. 

Комисията извърши проверка на посочения сертификат и установи, че същия за участника е 

налице Сертификат по ISO 9001:2015 с обхват: Търговия, доставка, монтаж, сервиз и консултации 

по избор на лаборатнорно оборудване, консумативи и медицински изделия, издаден от СЖС 

България ЕООД, валиден до 06.12.2022 г. Комисията приема така посочената информация.  

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, „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 посочи наличие на оторизация и представи копие на 

оторизационно писмо.  

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 № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и оригинална 

вакуум помпа“  

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 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 В: Технически и професионално способности, Инструменти, 

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

производителя на предлаганото оборудване или от негов упълномощен представител.  

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

екологично управление, участникът е посочил наличие на внедрена система з управление на 

качеството. Участникът е посочил интернет адрес за безплатен онлайн достъп до сертификата. 

Комисията извърши проверка на посочения сертификат и установи, че същия за участника е 

налице Сертификат по ISO 9001:2015 с обхват: Търговия, доставка, монтаж, сервиз и консултации 

по избор на лаборатнорно оборудване, консумативи и медицински изделия, издаден от СЖС 

България ЕООД, валиден до 06.12.2022 г. Комисията приема така посочената информация.  

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, „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 посочи наличие на оторизация и представи копие на 

оторизационно писмо.  

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. 

Комисията установи, че за посочените по-долу обособени позиции няма постъпили оферти от 

участници, както следва: 
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Обособена позиция № 4: Анаеробен инкубатор; 

Обособена позиция № 7: Комбиниран термостат със стерилизатор;  

Обособена позиция № 11: Ламинарен бокс единичен; 

Обособена позиция № 19: Хладилник с фризерна секция; 

Обособена позиция № 20: Хладилник с фризерна секция; 

Обособена позиция № 21: Хладилник; 

Обособена позиция № 22: Хладилник с фризер с две врати тип „Side By Side“; 

Обособена позиция № 23: Преносим спектрофотометър; 

Обособена позиция № 29: Филтриращи системи от неръждаема стомана – фуния; 

Обособена позиция № 33: Апарат за микродестилация; 

Обособена позиция № 34:  Преносим Газов анализатор за СО2 (0-30%) с СО2 -метър и  

логер; 

Обособена позиция № 35: Преносим Газов анализатор за О2 (ОКСИМЕТЪР); 

Обособена позиция № 39: Луксомер- Дигитален светлинен метър; 

Обособена позиция № 40: Компресор за въздух 50 л.; 

Обособена позиция № 44: Микроцинератор за инфрачервена дезинфекция; 

Обособена позиция № 46: Дестилатор с автоматична електрическа система за  

отопление. 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Комисията взе решение, настоящия протокол 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. 

I. С изтичане на срока определен в чл. 54, ал. 9 ППЗОП на 12.08.2020 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 заседателна зала 208 на 12.08.2020 г., 26.08.2020 г., 

15.09.2020 г., 05.10.2020 г., 18.11.2020 г. и 26.11.2020 г. 

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.43 ППЗОП, 

Протокол № 1 от работата на комисията е изпратен на участниците на 03.08.2020 г., като в същия 

ден е публикуван и в «Профил на купувача» на интернет страницата на Възложителя. 
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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. 

 

Комисията установи, че са постъпили допълнителни документи от участниците, както следва: 

 

 

Оферта 

№ 

Име на участника Вх. № на офертата, получен от 

Деловодството на ИМикБ-

БАН, дата и час на получаване 

1. АА Медикъл ООД №756/04.08.2020 г.,  позиция 

30 

2. Нова груп инвестмент СРЛ 

 

№ 764/06.08.2020 г., подадена 

в 10:30 часа.; позиция 30 

2. Лабимекс Ад,  

 

№ 771/07.08.2020 г.,  позиции 

5,6,12,13,14,15,16,17,24,28,41,4

2,43 

3. Лабтех ЕООД  № 763/06.08.2020 г., , позиции 

5,6,9,10,12,16,17,28,31  

4. Данс Фарма ЕООД № 772/07.08.2020 г., , позиция 

18, 37 

5. ЕТ Валерус  № 762/06.08.2020 г.,  , 

позиция 2,3,6,8,16,24,25,28,37 

6. РСР – ЕООД № 773/07.08.2020 г. , позиция 

1,2,3,5,6,9,10,17,18,26,27,28,36,

37,45 

7. Елта 90М ООД № 770/07.08.2020 г., , позиция 

9,17 

8. Биосистеми ООД № 758/05.08.2020 г., , позиция 

16 

9. Фот ООД № 768/06.08.2020 г., , позиция 

6 ,9,24,32,36,38 

10. Биомед Фючар ЕООД № 757/04.08.2020 г. , позиция 

9,15,16,31,41 
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IV.1. Участникът АА Медикъл България ЕООД е представил допълнителни документи с вх. № 

756/04.08.2020 г. Участникът участва за обособена позиция № 30 “ Microplate absorbance reader“.  

Участникът е представил следните документи:  

  

Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител; 

Оторизационни писма; 

Декларация за срока на валидността на офертата; 

Допълнително 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 № 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 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 № 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. 

IV.2. Участникът Нова груп инвестмент СРЛ е представил допълнителни документи с вх. № 

764006.08.2020 г. Участникът участва за обособена позиция № 30 “ Microplate absorbance reader“.  

Участникът е представил следните документи:  

  

Декларация за срока на валидността на офертата; 

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация 

съгласно констатациите на комисията обективирани в Протокол № 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. 

 

IV.3. Участникът Лабимекс АД е представил допълнителни документи с вх. № 771/07.08.2020 г. 

Участникът участва за обособена позиция № 5 “ Tермостат (инкубатор)“; Обособена позиция № 6: 

Термостат; Обособена позиция № 12 “ Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня“; 

Обособена позиция № 13 “ Водна баня“; Обособена позиция № 14 “ Водна баня с клатачка“; 

Обособена позиция № 15 “ Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“; 

Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“; Обособена позиция № 

17 “ Центрофуга“; Обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“; Обособена позиция № 28 “ 

Аналитична везна“; Обособена позиция № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна 
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баня и оригинална вакуум помпа“; Обособена позиция № 42 “ Тринокулярен флуоресцентен 

микроскоп с допълнителна дигитална камера“ и  Обособена позиция № 43 “ Цифров микроскоп с 

тринокулярна глава и 8Mpx камера“.  Участникът е представил следните документи: 

Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител; 

Оторизационни писма; 

Копие на сертификат за качество по ISO 9001:2015; 

Справка за конкретен годишен оборот по обособени позиции; 

Годишни финансови отчети за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. 

Доказателства за изпълнение доставки; 

Декларация за срока на валидността на офертата; 

Допълнително 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 № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложени в 

изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.  

Представените оторизационни писма, посочени в ЕЕДОП-а на участника са за всяка от 

обособените позиции. 

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация 

съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 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. 

 

IV.4. Участникът Лабтех ЕООД е представил допълнителни документи с вх. № 763/06.08.2020 г. 

Участникът участва за обособена позиция № 5 “Термостат (инкубатор)“; Обособена позиция № 6 

“Термостат“; Обособена позиция № 9 “Ламинарен бокс“; Обособена позиция № 10 “ Ламинарен 

бокс за микробиологична работа единичен“; Обособена позиция № 12 “Орбитален термошейкър 

(клатачка) с бодна баня“; Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и 

PCR“; Обособена позиция № 17 “Центрофуга”; Обособена позиция № 28 “Аналитична везна“ и 

Обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“.  Участникът е 

представил следните документи:  

за обособена позиция № 5 “Термостат (инкубатор)“ 

Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител; 

Оторизационно писмо от POL-EKO-APARATURA; 

Декларация за срока на валидността на офертата; 
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Допълнително 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 № 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 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 № 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 № 6 “Термостат“ 

Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител; 

Оторизационно писмо от POL-EKO-APARATURA; 

Декларация за срока на валидността на офертата; 

Допълнително 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 № 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 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 № 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 № 9 “Ламинарен бокс“ 

Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител; 

Оторизационно писмо от Azbil Telstar Technologies S.L.U..; 

Декларация за срока на валидността на офертата; 

Допълнително 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 
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Протокол № 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 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 № 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 № 10 “ Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен“ 

Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител; 

Оторизационно писмо от Azbil Telstar Technologies S.L.U..; 

Декларация за срока на валидността на офертата; 

Допълнително 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 № 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 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 № 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 № 12 “Орбитален термошейкър (клатачка) с бодна баня“ 

Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител; 

Оторизационно писмо от LAUDA-GFL Gesellshaft fur Labortechnik mbH; 

Декларация за срока на валидността на офертата; 

Допълнително 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 № 1 от работата на комисията и съдържа всички елементи, които са заложени в 

изискванията за участие и критериите за подбор по обществената поръчка.  
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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 № 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 № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“ 

Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител; 

Оторизационно писмо от MPW Med Instruments; 

Декларация за срока на валидността на офертата; 

Допълнително 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 № 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 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 № 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 № 17 “Центрофуга” 

Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител; 

Оторизационно писмо от MPW Med Instruments; 

Декларация за срока на валидността на офертата; 

Допълнително 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 № 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 ЕЕДОП-а на участника и декларация за срока на 

валидност на офертата. 
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Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация 

съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 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 № 28 “Аналитична везна“ 

Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител; 

Оторизационно писмо от KERN&Son GmbH; 

Декларация за срока на валидността на офертата; 

Допълнително 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 № 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 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 № 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 № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“ 

Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител; 

Оторизационно писмо от Consort bvba; 

Декларация за срока на валидността на офертата; 

Допълнително 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 № 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 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 № 1 и същия отговаря на 
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критериите за подбор, посочени в документацията за участие. Комисията счита, че не е налице 

пречка, участникът да бъде допуснат до разглеждане на техническите предложения. 

 

 

IV.5. Участникът Данс Фарма ЕООД е представил допълнителни документи с вх. № 

772/07.08.2020 г. Участникът участва за обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с 

хоризонтално отваряне (-20°C) и Обособена позиция № 37 „Полеви рН метър“. Участникът е 

предствил следните документи: 

 

за обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C) 

Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител; 

Оторизационно писмо от Quingdao Haier Biomedical; 

Копие на сертификат по ISO 9001:2015; 

Декларация за срока на валидността на офертата; 

Допълнително 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 № 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 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 № 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 № 37 „Полеви рН метър“ 

Нов ЕЕДОП на участника на оптичен носител; 

Оторизационно писмо от Adwa Hungary Kif; 

Копие на сертификат по ISO 9001:2015; 

Декларация за срока на валидността на офертата; 
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Допълнително 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 № 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 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 № 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. 

 

 

IV.6. Участникът ЕТ Валерус е представил допълнителни документи с вх. № 762/06.08.2020 г. 

Участникът участва за обособена позиция № 2 “ Вортекс“; обособена позиция № 3 “ Вортекс“; 

обособена позиция № 6 “ Термостат“; обособена позиция № 8 “ Термостат за разлагане на водни 

проби с кюветни тестове“; обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и 

PCR“; обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“; обособена позиция № 25 “ Аналитична везна“; 

обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“ и Обособена позиция № 37 “ Полеви рН метър“.  

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; 

Копие на оторизационни писма за всяка от обособените позоции; 

Копие на Сертификат по ISO 9001:2015 г. на участника с обхват посочен в ЕЕДОП-а. 

 

Допълнително 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 № 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 комисият,а обективирани в Протокол № 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. 
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IV.7. Участникът РСР – ЕООД е представил допълнителни документи с вх. № 773/07.08.2020 г. 

Участникът участва за обособена позиция № 1 “ Ултразвукова вана“; обособена позиция № 2 “ 

Вортекс“; обособена позиция № 3 “ Вортекс“; обособена позиция № 5 “ Термостат (инкубатор)“; 

обособена позиция № 6 “ Термостат“; обособена позиция № 9 “ Ламинарен бока“; обособена 

позиция № 10 “ Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен“; обособена позиция № 17 “ 

Центрофуга“; обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-

20°C)“; обособена позиция № 26 “ Аналитична везна“; обособена позиция № 27 “ Техническа 

везна“; обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“; обособена позиция № 36 “ pH-метър“; 

обособена позиция № 37 “ Полеви pH-метър“ и Обособена позиция № 45 “ Уред за автоматично 

посяване“.   

Участникът е предствил 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. 

Допълнително представените ЕЕДОП-и на участника за всяка от обособените позиции са валидни 

и подписани 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 представените ЕЕДОП-и са 

отразени всички пропуски, установени в Протокол № 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 № 1 и същитя 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. 

 

 

IV.8. Участникът ЕЛТА 90М ООД е представил допълнителни документи с вх. № 770/07.08.2020 

г., 13:16 часа. Участникът участва за обособена позиция № 9 “ Ламинарен бокс“ и Обособена 

позиция № 17 “ Центрофуга“.   

Участникът е представил следните документи: 

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

участва; 

Допълнително представените ЕЕДОП-и на участника за всяка от обособените позиции са валидни 

и подписани 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 представените ЕЕДОП-и са 
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отразени всички пропуски установени в Протокол № 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 № 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. 

 

 

IV.9. Участникът Биосистеми ООД е представил допълнителни документи с вх. № 758/05.08.2020 

г., 14:00 часа. Участникът участва за обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за 

епруветки и PCR“.  Участникът е представил следните документи: 

Оторизационно писмо от Епендорф Австрия; 

Копие на сертификат по ISO 9001:2015  на участника с обхват посочен в ЕЕДОП-а на участника. 

Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация 

съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 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. 

 

IV.10. Участникът ФОТ ООД е представил допълнителни документи с вх. № 768/06.08.2020 г., 

14:30 часа. Участникът участва за обособена позиция № 6 “ Термостат”; обособена позиция № 9 “ 

Ламинарен бокс ”; обособена позиция № 24 “ Прецизна везна ”; обособена позиция № 32 “ 

Колбогрейка ”; Обособена позиция № 36 “ pH-метър“ и Обособена позиция № 38 “ Дифрагмена 

помпа“.  Участникът е представил следните документи: 

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

участва; 

Копие на оторизационни писма посочени в ЕЕДОП-ите на участника за всяка една от обособените 

позиции, за които участва. 

 

Допълнително представените ЕЕДОП-и на участника за всяка от обособените позиции са валидни 

и подписани 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 представените ЕЕДОП-и са 

отразени всички пропуски, установени в Протокол № 1 от работата на комисията и съдържа 

всички елементи, които са заложени в изискванията за участие и критериите за подбор по 

обществената поръчка.  
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Комисията установи, че участникът е представил необходимите документи и информация 

съгласно констатациите на комисията обективирани в Протокол № 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. 

 

IV.11. Биомед Фючар ЕООД е представил допълнителни документи с вх. № 757…../04.08.2020 г. 

Участникът участва за обособена позиция № 6 “Ламинарен бокс“; обособена позиция № 15 

“Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“; обособена позиция № 16 “ 

Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“; обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална 

агарозна електрофореза“ и Обособена позиция № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална 

водна баня и оригинална вакуум помпа“.  Участникът е представил следните документи: 

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

участва; 

Копие на оторизационни писма посочени в ЕЕДОП-ите на участника за всяка една от обособените 

позиции, за които участва. 

 

Допълнително представените ЕЕДОП-и на участника за всяка от обособените позиции са валидни 

и подписани 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 представените ЕЕДОП-и са 

отразени всички пропуски, установени в Протокол № 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 № 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. 

 

Комисията установи, че участникът Елпак Лизинг ЕООД с оферта с вх. № 550/29.05.2020 г., 13:30 

часа., за обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“; обособена позиция № 25 “ Аналитична 

везна“; обособена позиция № 26 “ Аналитична везна“; обособена позиция № 27 “ Техническа 

везна“; и Обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“ в определения с Протокол № 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 условията за представяне. Комисията счита че е налице пречка участникът да бъде 

допуснат до разглеждане на техническите предложения и предлага същия да бъде отстранен на 

основание чл. 107, т. 1 и т. 5 от ЗОП. 
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Комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане на техническите предложения 

на участниците. 

 

V. Разглеждане на техническите оферти на допуснатите участници. 

 

V.1. Участникът АА Медикъл България ЕООД е представил оферта с вх. № 417/21.04.2020 г., 

10:27 часа. Участникът участва за обособена позиция № 30 “ Microplate absorbance 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. 

 

V.2. Участникът Нова груп инвестмент СРЛ е представил оферта с вх. № 419/21.04.2020 г., 10:30 

часа. Участникът участва за обособена позиция № 30 “ Microplate absorbance 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 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 допуснат до отваряне на ценовите 

предложения. 

 

V.3. Участникът Лабимекс Ад е представил оферта с вх. № 421/21.04.2020 .г., подадена в 11:00 

часа. Участникът участва за обособена позиция № 5 “ Tермостат (инкубатор)“; Обособена позиция 

№ 6: Термостат; Обособена позиция № 12 “ Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня“; 

Обособена позиция № 13 “ Водна баня“; Обособена позиция № 14 “ Водна баня с клатачка“; 

Обособена позиция № 15 “ Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“; 

Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“; Обособена позиция № 

17 “ Центрофуга“; Обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“; Обособена позиция № 28 “ 

Аналитична везна“; Обособена позиция № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна 

баня и оригинална вакуум помпа“; Обособена позиция № 42 “ Тринокулярен флуоресцентен 

микроскоп с допълнителна дигитална камера“ и  Обособена позиция № 43 “ Цифров микроскоп с 

тринокулярна глава и 8Mpx камера“.  
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за обособена позиция № 5 “ Tермостат (инкубатор)“: 

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 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 допуснат до отваряне на ценовите 

предложения. 

 

За Обособена позиция № 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, 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 № 12 “ Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня“: 

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. 

 

За Обособена позиция № 13 “ Водна баня“: 

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. 

 

За Обособена позиция № 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 разглеждане на предложението, комисията установи, че техническото предложение на 

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

предложения. 

 

За Обособена позиция № 15 “ Лабораторна центрофуга с охлаждане 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 разглеждане 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 № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки 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 разглеждане 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 № 17 “ Центрофуга“: 

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. 

 

За Обособена позиция № 24 “ Прецизна 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, 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 № 28 “ Аналитична везна“: 
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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, 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 № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и оригинална 

вакуум 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. 

 

За Обособена позиция № 42 “ Тринокулярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна дигитална 

камера“: 

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. 

 

 За Обособена позиция № 43 “ Цифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Mpx камера“: 

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. 

 

V.4. Участникът Лабтех ЕООД е представил оферта с вх. № 429/22.04.2020 г., 11:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 5 “Термостат (инкубатор)“; Обособена позиция № 6 

“Термостат“; Обособена позиция № 9 “Ламинарен бокс“; Обособена позиция № 10 “ Ламинарен 

бокс за микробиологична работа единичен“; Обособена позиция № 12 “Орбитален термошейкър 

(клатачка) с бодна баня“; Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и 
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PCR“; Обособена позиция № 17 “Центрофуга”; Обособена позиция № 28 “Аналитична везна“ и 

Обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“.  

 

за обособена позиция № 5 “Термостат (инкубатор)“ 

 

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. 

 

за Обособена позиция № 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, 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 № 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 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 № 10 “ 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 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 № 12 “Орбитален термошейкър (клатачка) с бодна баня“ 

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. 

 

за Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки 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 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 № 17 “Центрофуга” 

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. 

 

за Обособена позиция № 28 “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, 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 № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“ 
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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, 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. 

 

V.5. Участникът Данс Фарма ЕООД е представил оферта с вх. № 458/27.04.2020 г., 13:50 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално 

отваряне (-20°C) и Обособена позиция № 37 „Полеви рН метър“.  

за обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C) 

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 хоризонтално отваряне със 

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 № 18. Комисията счита, че е налице 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. 

 

за Обособена позиция № 37 „Полеви рН метър“ 

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. 

 

V.6. Участникът ЕТ Валерус е представил оферта с вх. № 543/28.05.2020 г., 10:50 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 2 “ Вортекс“; обособена позиция № 3 “ Вортекс“; обособена 

позиция № 6 “ Термостат“; обособена позиция № 8 “ Термостат за разлагане на водни проби с 

кюветни тестове“; обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“; 

обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“; обособена позиция № 25 “ Аналитична везна“; 

обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“ и Обособена позиция № 37 “ Полеви рН метър“. 
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за обособена позиция № 2 “ Вортекс“: 

 

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. 

 

За обособена позиция № 3 “ Вортекс“: 

 

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 MX-E. 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 

техническата спецификация на възложителя за обособената позиция, а именно не е налице 

възможност 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 предложение за изпълнение на поръчката /техническо предложение/, което не отговаря 

на предварително посочените от възложителя изисквания в техническата спецификация за 

обособена позиция № 18. Комисията счита, че е налице 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. 

 

 

за обособена позиция № 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, комисията установи, че е в техническото предложение 

на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. 

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

предложения. 
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За обособена позиция № 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 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. 

 

За обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки 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 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 № 24 “ Прецизна 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, 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 № 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, комисията установи, че е в техническото предложение 

на участника съответства с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. 

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

предложения. 
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 За обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“ и Обособена позиция № 37 “ Полеви рН метър“: 

 

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 предалага апарат с размер на блюдото 51 мм, който не съответства на 

посочения размер в техническата спецификация за обособената позиция – 90-91 мм.  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 теническата спецификация за обособена позиция № 18. Комисията счита, че е налице 

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. 

 

 

V.7. Участникът РСР – ЕООД е представил оферта с вх. № 548/29.05.2020 г., 13:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 1 “ Ултразвукова вана“; обособена позиция № 2 “ 

Вортекс“; обособена позиция № 3 “ Вортекс“; обособена позиция № 5 “ Термостат (инкубатор)“; 

обособена позиция № 6 “ Термостат“; обособена позиция № 9 “ Ламинарен бока“; обособена 

позиция № 10 “ Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен“; обособена позиция № 17 “ 

Центрофуга“; обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-

20°C)“; обособена позиция № 26 “ Аналитична везна“; обособена позиция № 27 “ Техническа 

везна“; обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“; обособена позиция № 36 “ pH-метър“; 

обособена позиция № 37 “ Полеви pH-метър“ и Обособена позиция № 45 “ Уред за автоматично 

посяване“.  

 

за обособена позиция № 1 “ Ултразвукова вана“ 

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. 

 

за обособена позиция № 2 “ Вортекс“ 

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

параметрите на предлагания апарат и съответствието им с изискванията на възложителя. При 
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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 № 3 “ Вортекс“ 

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. 

 

за обособена позиция № 5 “ Термостат (инкубатор)“ 

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. 

 

за обособена позиция № 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, 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 № 9 “ Ламинарен бока“ 

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. 
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за обособена позиция № 10 “ 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 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 № 17 “ Центрофуга“ 

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. 

 

за обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C)“ 

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. 

 

за обособена позиция № 26 “ 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, 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 № 27 “ Техническа 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, комисията установи, че техническото предложение на 

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

предложения. 

 

за обособена позиция № 28 “ 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, 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 № 36 “ pH-метър“ 

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. 

 

за обособена позиция № 37 “ Полеви pH-метър“ 

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. 

 

за Обособена позиция № 45 “ Уред за автоматично посяване“ 

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. 
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V.8. Участникът ЕЛТА 90М ООД е представил оферта с вх. № 549/29.05.2020 г., 13:16 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 9 “ Ламинарен бокс“ и Обособена позиция № 17 “ 

Центрофуга“.  

 

за обособена позиция № 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 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 № 17 “ Центрофуга“ 

 

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. 

 

 

V.9. Участникът Биосистеми ООД е представил оферта с вх. № 552/29.05.2020 г., 14:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки 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 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. 

 

V.10. Участникът ФОТ ООД е представил оферта с вх. № 553/29.05.2020 г., 14:30 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 6 “ Термостат”; обособена позиция № 9 “ Ламинарен бокс ”; 

обособена позиция № 24 “ Прецизна везна ”; обособена позиция № 32 “ Колбогрейка ”; Обособена 

позиция № 36 “ pH-метър“ и Обособена позиция № 38 “ Дифрагмена помпа“.  
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За обособена позиция № 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, 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 № 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 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 № 24 “ Прецизна 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, 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 № 32 “ 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 

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 № 36 “ pH-метър“ 

 

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. 

 

 

За Обособена позиция № 38 “ 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. 

 

 

V.11. Биомед Фючар ЕООД е представил оферта с вх. № 556/29.05.2020 г., 16:30 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 9 “Ламинарен бокс“; обособена позиция № 15 “Лабораторна 

центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“; обособена позиция № 16 “ Центрофуга, 

лабораторна за епруветки и PCR“; обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна 

електрофореза“ и Обособена позиция № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна 

баня и оригинална вакуум помпа“.  

 

за обособена позиция № 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 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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 обособена позиция № 15 “Лабораторна центрофуга с охлаждане 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 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. 

 

обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки 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 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. 

 

обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“ 

 

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. 

 

Обособена позиция № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и оригинална 

вакуум 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. 
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VI. Участници, допуснати до отваряне на ценовите предложения по обособени позиции: 

 

 

Обособена позиция № 1: Ултразвукова вана: 

 

РСР ЕООД  

 

Обособена позиция № 2: Вортекс: 

 

ЕТ Валерус – Валери Йорданов 

РСР ЕООД 

 

Обособена позиция № 3: Вортекс: 

 

РСР ЕООД  

 

Обособена позиция № 5: Tермостат (инкубатор): 

 

Лабимекс АД 

Лабтех ООД 

РСР ЕООД 

 

Обособена позиция № 6: Термостат: 

 

РСР ЕООД 

ФОТ ООД 

Лабтех ООД 

Лабимекс АД 
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Обособена позиция № 8: Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове: 

 

ЕТ Валерус-Валери Йорданов 

  

Обособена позиция № 9: Ламинарен бокс: 

 

Лабтех ООД 

РСР ЕООД 

ЕЛТА 90М ООД 

ФОТ ООД 

Биомед Фючар ЕООД 

 

Обособена позиция № 10: Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен: 

 

Лабтех ООД 

РСР ЕООД 

  

Обособена позиция № 12: Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня: 

 

Лабимекс АД 

Лабтех ООД 

 

Обособена позиция № 13: Водна баня: 

 

Лабимекс АД 

  

Обособена позиция № 14: Водна баня с клатачка: 

 

Лабимекс АД 
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Обособена позиция № 15: Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор: 

 

Лабимекс АД 

Биомед Фючар ЕООД 

 

Обособена позиция № 16: Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR: 

 

Лабимекс АД 

Лабтех ООД 

ЕТ Валерус-Валери Йорданов 

Биосистеми ООД 

Биомед Фючар ЕООД 

  

Обособена позиция № 17: Центрофуга: 

 

Лабимекс АД 

Лабтех ООД 

ЕЛТА 90М ООД 

РСР ЕООД 

Обособена позиция № 18: Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C): 

 

РСР ЕООД 

 

Обособена позиция № 24: Прецизна везна: 

 

Лабимекс АД 

ЕТ Валерус-Валери Йорданов 

ФОТ ООД 
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Обособена позиция № 25: Аналитична везна: 

  

ЕТ Валерус-Валери Йорданов 

 

Обособена позиция № 26: Аналитична везна:  

 

 РСР ЕООД 

 

Обособена позиция № 27: Техническа везна: 

 

РСР ЕООД 

  

Обособена позиция № 28: Аналитична везна: 

 

Лабимекс АД 

Лабтех ООД 

РСР ЕООД 

 

Обособена позиция № 30: Microplate absorbance reader: 

 

АА Медикъл България ООД 

Нова Груп Инвестмънт ООД 

  

Обособена позиция № 31: Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза: 

 

Лабтех ООД 

Биомед Фючар ЕООД 
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Обособена позиция № 32: Колбогрейка: 

 

ФОТ ООД 

 

Обособена позиция № 36: pH-метър: 

 

РСР ЕООД 

ФОТ ООД 

  

Обособена позиция № 37: Полеви рН метър: 

 

РСР ЕООД  

ЕТ Валерус-Валери Йорданов 

 

Обособена позиция № 38: Дифрагмена помпа: 

 

ФОТ ООД 

 

Обособена позиция № 41: Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и оригинална 

вакуум помпа: 

 

Лабимекс АД 

Биомед Фючар ЕООД 

  

Обособена позиция № 42: Тринокулярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна дигитална 

камера: 

 

Лабимекс АД 
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Обособена позиция № 43: Цифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Mpx камера: 

 

Лабимекс АД 

  

Обособена позиция № 45: Уред за автоматично посяване: 

 

РСР ЕООД 

  

 

Комисията взе решение публичното заседание за отварянето на ценовите предложения на 

допуснатите участници да се състои на 02.12.2020 г от 9.30 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 настоящият Протокол 2 да се публикува и на профила на купувача на 

интернет страницата на ИМикБ-БАН. 

На 02.12.2020 г. от 09:30 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 27.11.2020 г. Същата информация 

беше публикувана в Профила на купувача на 27.11.2020г. 

 

На публичното заседание на комисията присъстваха следните представители участниците:  

1. Теодора Петрова – управител на Биомед фючар ЕООД 

2. Георги Георгиев – пълномощник на Лабимекс АД. 

 

На публичното заседание на комисията не присъстваха 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 допуснатите участници, описано в Протокол № 2 от работата на комисията. 
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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 предостави възможност на представителите на участниците също да се уверят в 

целостта на пликовете с надпис „Предлагана цена“ на допуснатите участници, както и на 

положените върху тех подписи. 

 

VII. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете и оповестяване на съдържанието им, 

както следва: 

 

VII.1. Участникът АА Медикъл България ЕООД с оферта с вх. № 417/21.04.2020 г., 10:27 часа. 

за обособена позиция № 30 “ Microplate absorbance reader“. Участникът е представил ценова 

оферта в размер на 7820.00 (седем хиляди осемстотин и двадесет) лева без ДДС. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. Никой от 

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

VII.2. Участникът Нова груп инвестмент СРЛ с оферта с вх. № 419/21.04.2020 г., 10:30 часа. за 

обособена позиция № 30 “ Microplate absorbance reader“.  Участникът е представил ценова оферта 

в размер на 5 999.00 (пет хиляди деветстотитн деветдесет и девет) лева без ДДС. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. Никой от 

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

VII.3. Участникът Лабимекс Ад с оферта с вх. № 421/21.04.2020 .г., подадена в 11:00 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 5 “ Tермостат (инкубатор)“; Обособена позиция № 6 

“ Термостат“; Обособена позиция № 12 “ Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня“; 

Обособена позиция № 13 “ Водна баня“; Обособена позиция № 14 “ Водна баня с клатачка“; 

Обособена позиция № 15 “ Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“; 

Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“; Обособена позиция № 

17 “ Центрофуга“; Обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“; Обособена позиция № 28 “ 

Аналитична везна“; Обособена позиция № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна 

баня и оригинална вакуум помпа“; Обособена позиция № 42 “ Тринокулярен флуоресцентен 

микроскоп с допълнителна дигитална камера“ и  Обособена позиция № 43 “ Цифров микроскоп с 

тринокулярна глава и 8Mpx камера“.  Участникът е представил следните ценови предложения по 

обособени позиции, както следва: 

 

Обособена позиция № 5 “ Tермостат (инкубатор)“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 3000.00 (три хиляди) лева без ДДС. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. Никой от 

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 
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Обособена позиция № 6 “ Термостат“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 3520.00 (три хиляди петстотин и двадесет) 

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

Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на 

участника. 

 

Обособена позиция № 12 “ Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 6111.00 (шест хиляди сто и единадесет лева) 

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

Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на 

участника. 

 

Обособена позиция № 13 “ Водна баня“  

Участникът е представил ценова оферта в размер на 620.00 (шестстотин и двадесет) лева без ДДС. 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

Обособена позиция № 14 “ Водна баня с клатачка“  

Участникът е представил ценова оферта в размер на 2860.00 (две хиляди осемстотин и шестдесет) 

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

Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на 

участника. 

 

Обособена позиция № 15 “ Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 6440.00 (шест хиляди четиристотин и 

четиридесет) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника. Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото 

предложение на участника. 

 

Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 1860.00 (хиляда осемстотин и шестдесет) лева 

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

от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 
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Обособена позиция № 17 “ Центрофуга“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 3467.00 (три хиляди четиристотин шестдесет 

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

участника. Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото 

предложение на участника. 

 

Обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 470.00 (четиристотин и седемдесет) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

Обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“  

Участникът е представил ценова оферта в размер на 2020.00 (две хиляди и двадесет) лева без ДДС. 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

Обособена позиция № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и 

оригинална вакуум помпа“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 9009.00 (девет хиляди и девет) лева без ДДС. 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

Обособена позиция № 42 “ Тринокулярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна 

дигитална камера“ и   

Участникът е представил ценова оферта в размер на 6169.00 (шест хиляди сто шестдесет и девет) 

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

Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на 

участника. 

 

Обособена позиция № 43 “ Цифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Mpx камера“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 2000.00 (две хиляди) лева без ДДС. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. Никой от 

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 
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VII.4. Участникът Лабтех ЕООД с оферта с вх. № 429/22.04.2020 г., 11:00 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 5 “Термостат (инкубатор)“; Обособена позиция № 6 “Термостат“; 

Обособена позиция № 9 “Ламинарен бокс“; Обособена позиция № 10 “ Ламинарен бокс за 

микробиологична работа единичен“; Обособена позиция № 12 “Орбитален термошейкър 

(клатачка) с бодна баня“; Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и 

PCR“; Обособена позиция № 17 “Центрофуга”; Обособена позиция № 28 “Аналитична везна“ и 

Обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“.  Участникът е 

представил следните ценови предложения по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 5 “Термостат (инкубатор)“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 2850.00 (две хиляди осемстотин и петдесет) 

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

Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на 

участника. 

 

Обособена позиция № 6 “Термостат“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 2850.00 (две хиляди осемстотин и петдесет) 

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

Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на 

участника. 

 

Обособена позиция № 9 “Ламинарен бокс“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 10990.00 (десет хиляди деветстотин и 

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

участника. Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото 

предложение на участника. 

 

Обособена позиция № 10 “ Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 7500.00 (седем хиляди и петстотин) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

Обособена позиция № 12 “Орбитален термошейкър (клатачка) с бодна баня“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 4430.00 (четири хиляди четиристотин и 

тридесет) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 
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участника. Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото 

предложение на участника. 

 

Обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 2550.00 (две хиляди петстотин и петдесет) 

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

Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на 

участника. 

 

Обособена позиция № 17 “Центрофуга” 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 3300.00 (три хиляди и триста) лева без ДДС. 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

Обособена позиция № 28 “Аналитична везна“  

Участникът е представил ценова оферта в размер на 1930.00 (хиляда деветстотин и тридесет) лева 

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

от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

и Обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 720.00 (седемстотин и двадесет) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

VII.5. Участникът Данс Фарма ЕООД с оферта с вх. № 458/27.04.2020 г., 13:50 часа. Участникът е 

допуснат до отваряне на ценовите предложения за Обособена позиция № 37 „Полеви рН метър“. 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 200.00 (двестра) лева без ДДС. Трима от 

членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. Никой от 

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

VII.6. Участникът ЕТ Валерус с оферта с вх. № 543/28.05.2020 г., 10:50 часа. Участникът е 

допуснат до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 2 “ Вортекс“; обособена 

позиция № 6 “ Термостат“; обособена позиция № 8 “ Термостат за разлагане на водни проби с 

кюветни тестове“; обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“; 

обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“; обособена позиция № 25 “ Аналитична везна“ и 
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Обособена позиция № 37 “ Полеви рН метър“. Участникът е представил следните ценови 

предложения по обособени позиции, както следва: 

обособена позиция № 2 “ Вортекс“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 199.00 (сто деветдесет и девет) лева без ДДС. 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

уобособена позиция № 6 “ Термостат“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 2900.00 (две хиляди и деветстотин) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

обособена позиция № 8 “ Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 1200.00 (хиляда и двестта) лева без ДДС. 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 2160.00 (две хиляди сто и шестдесет) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

обособена позиция № 24 “ Прецизна везна“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 389.00 (триста осемдесет и девет) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

обособена позиция № 25 “ Аналитична везна“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 2500.00 (две хиляди и петстотин) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

и Обособена позиция № 37 “ Полеви рН метър“. 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 299.00 (двеста деветдесет и девет) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

VII.7. Участникът РСР – ЕООД с оферта с вх. № 548/29.05.2020 г., 13:00 часа. Участникът участва 

за обособена позиция № 1 “ Ултразвукова вана“; обособена позиция № 2 “ Вортекс“; обособена 

позиция № 3 “ Вортекс“; обособена позиция № 5 “ Термостат (инкубатор)“; обособена позиция № 
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6 “ Термостат“; обособена позиция № 9 “ Ламинарен бока“; обособена позиция № 10 “ Ламинарен 

бокс за микробиологична работа единичен“; обособена позиция № 17 “ Центрофуга“; обособена 

позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C)“; обособена позиция 

№ 26 “ Аналитична везна“; обособена позиция № 27 “ Техническа везна“; обособена позиция № 28 

“ Аналитична везна“; обособена позиция № 36 “ pH-метър“; обособена позиция № 37 “ Полеви pH-

метър“ и Обособена позиция № 45 “ Уред за автоматично посяване“. Участникът е представил 

следните ценови предложения по обособени позиции, както следва: 

обособена позиция № 1 “ Ултразвукова вана“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 540.00 (петстотин и четиридесет) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

обособена позиция № 2 “ Вортекс“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 258.00 (двеста петдесет и осем) лева без ДДС. 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

обособена позиция № 3 “ Вортекс“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 330.00 (триста и тридесет) лева без ДДС. 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

обособена позиция № 5 “ Термостат (инкубатор)“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 2980.00 (две хиляди деветстотин и осемдесет) 

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

Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на 

участника. 

 

обособена позиция № 6 “ Термостат“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 2980.00 (две хиляди деветстотин и осемдесет) 

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

Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на 

участника. 

 

обособена позиция № 9 “ Ламинарен бокс“ 
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Участникът е представил ценова оферта в размер на 12190.00 (дванадесет хиляди сто и деветдесет) 

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

Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на 

участника. 

 

обособена позиция № 10 “ Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 7480.00 (седем хиляди четиристотин и 

осмедесет) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника. Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото 

предложение на участника. 

 

обособена позиция № 17 “ Центрофуга“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 3480.00 (три хиляди четиристотин и 

осмедесет) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника. Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото 

предложение на участника. 

 

обособена позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C)“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 1120.00 (хиляда сто и двеадесет) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

обособена позиция № 26 “ Аналитична везна“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 1860.00 (хиляда осместотин и шестдесет) лева 

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

от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

обособена позиция № 27 “ Техническа везна“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 380.00 (триста и осемдесет) лева без ДДС. 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“ 
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Участникът е представил ценова оферта в размер на 1860.00 (хиляда осемстотин и шестдесет) лева 

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

от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

обособена позиция № 36 “ pH-метър“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 1030.00 (хиляда и тридесет) лева без ДДС. 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

обособена позиция № 37 “ Полеви pH-метър“  

Участникът е представил ценова оферта в размер на 380.00 (триста и осемдесет) лева без ДДС. 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

и Обособена позиция № 45 “ Уред за автоматично посяване“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 880.00 (осемстотин и осемдесет) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

VII.8. Участникът ЕЛТА 90М ООД с оферта с вх. № 549/29.05.2020 г., 13:16 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 9 “ Ламинарен бокс“ и Обособена позиция № 17 “ Центрофуга“. 

Участникът е представил следните ценови предложения по обособени позиции, както следва: 

обособена позиция № 9 “ Ламинарен бокс“  

Участникът е представил ценова оферта в размер на 10980.00 (десет хиляди деветстотин и 

осемдесет) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника. Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото 

предложение на участника. 

 

и Обособена позиция № 17 “ Центрофуга“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 2980.00 (две хиляди деветстотин и осемдесет) 

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

Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на 

участника. 
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VII.9. Участникът Биосистеми ООД с оферта с вх. № 552/29.05.2020 г., 14:00 часа. Участникът 

участва за обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“.  Участникът 

е представил ценова оферта в размер на 2986.00 (две хиляди деветстотин осемдесет и шест) лева 

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

от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника.  

 

VII.10. Участникът ФОТ ООД с оферта с вх. № 553/29.05.2020 г., 14:30 часа. Участникът участва 

за обособена позиция № 6 “ Термостат”; обособена позиция № 9 “ Ламинарен бокс ”; обособена 

позиция № 24 “ Прецизна везна ”; обособена позиция № 32 “ Колбогрейка ”; Обособена позиция 

№ 36 “ pH-метър“ и Обособена позиция № 38 “ Дифрагмена помпа“. Участникът е представил 

следните ценови предложения по обособени позиции, както следва: 

обособена позиция № 6 “ Термостат” 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 3104.00 (три хиляди сто и четири) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

обособена позиция № 9 “ Ламинарен бокс ” 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 12900.00 (дванадесет и деветстотин) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

обособена позиция № 24 “ Прецизна везна ” 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 425.00 (четиристотин двадесет и пет) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

обособена позиция № 32 “ Колбогрейка ” 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 960.00 (деветстотин и шестдесет) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

Обособена позиция № 36 “ pH-метър“  

Участникът е представил ценова оферта в размер на 999.00 (деветстотин деветдесет и девет) лева 

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

от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 
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и Обособена позиция № 38 “ Дифрагмена помпа“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 1170.00 (хиляда сто и седемдесет) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

VII.11. Участникът Биомед Фючар ЕООД с оферта с вх. № 556/29.05.2020 г., 16:30 часа. 

Участникът участва за обособена позиция № 6 “Ламинарен бокс“; обособена позиция № 15 

“Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“; обособена позиция № 16 “ 

Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“; обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална 

агарозна електрофореза“ и Обособена позиция № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална 

водна баня и оригинална вакуум помпа“.  Участникът е представил следните ценови предложения 

по обособени позиции, както следва: 

обособена позиция № 6 “Ламинарен бокс“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 10600.00 (десет хиляди и шестсттин) лева без 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 

 

обособена позиция № 15 “Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 6740.00 (шест хиляди седемстотин и 

четиридесет) лева без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника. Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото 

предложение на участника. 

 

обособена позиция № 16 “ Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR“ 

Участникът е представил ценова оферта в размер на 1870.00 (хиляда осемстотин и седемдесет) 

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

Никой от представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на 

участника. 

 

обособена позиция № 31 “ Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза“  

Участникът е представил ценова оферта в размер на 620.00 (шестстотин и двадесет) лева без ДДС. 

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

представителите на участниците не пожела да подпише ценовото предложение на участника. 
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и Обособена позиция № 41 “ Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и 

оригинална вакуум помпа“  

Участникът е представил ценова оферта в размер на 9320.00 (девет хиляди триста и двадесет) лева 

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

от представителите на участниците не пожела да подпише 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 10.12.2020г., 15.12.2020г., 11.01.2021 

г. и 18.01.2021 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: 

 

обособена позиция № 37 “ Полеви pH-метър“, участникът Данс Фарма ЕООД с оферта с вх. № 

458/27.04.2020 г., 13:50 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. 

 

VIII. Разглеждане на получената обосновка 

Комисията на заседанието си при закрити врати на 11.01.2021г. установи, че в 

законоустановения срок участникът Данс Фарма ЕООД е представил писмена обосновка с вх. № 

1150 от 21.12.2020 г. В нея той посочва, че в предлаганата цена е калкулирана съобразно всички 

ряазходи по доставката и съгласно изискванията. При изготвяне на офертата са спазени нормите и 

правилата, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими 

колективни споразумение или разпоредби на международното екологично, социано и трудово 

право. Във връзка с офертата на участника по посочената обособена позиция - производителя 

Adwa Hungary Kft. е преферепциален бизнес партцьор, като доворените условия между ,,ДАНС 

ФАРМА" ЕООД и посочения производител за представитепство в България дават възможност да 

се предлагат специално, преференциални цени на оферирантие продукити, които са съобразени 

със засиления внос на продукти от съответната компания и прогнозните годишни количества на 

продуктите. 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 Данс Фарма ЕООД да бъде допуснат до оценка на ценовото 

предложение и класиране на предоставената оферта. 
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IX.  Оценка и класиране  на допуснатите участници по финансови показатели. 

Комисията извърши оценка и класиране по финансовите показатели на допуснатите участници 

по обособени позиции, съгласно критерия за оценка на предложенията – най-ниска цена, както 

следва: 

 

Обособена позиция № 1: Ултразвукова вана 

 

Първо място - РСР-ЕООД с предлагана цена – 540.00 лева без ДДС 

 

Обособена позиция № 2: Вортекс 

 

Първо място - ЕТ Валерус с предлагана цена  - 199.00 лева без ДДС; 

Второ място - РСР-ЕООД с предлагана цена – 258.00 лева без ДДС. 

 

Обособена позиция № 3: Вортекс 

 

Първо място - РСР-ЕООД с предлагана цена – 330.00 лева без ДДС 

 

Обособена позиция № 5: Tермостат (инкубатор) 

 

Първо място – Лабтех ООД с предлагана цена  - 2850.00 лева без ДДС; 

Второ място - РСР-ЕООД с предлагана цена – 2980.00 лева без ДДС; 

Трето място – Лабимекс АД с предлагана цена – 3000.00 лева без ДДС. 

 

Обособена позиция № 6: Термостат 

 

 Първо място – Лабтех ООД с предлагана цена  - 2850.00 лева без ДДС; 

Второ място - ЕТ Валерус с предлагана цена – 2900.00 лева без ДДС; 

Трето място – РСР-ЕООД с предлагана цена – 2980.00 лева без ДДС; 

Четвърто място – ФОТ ООД с предлагана цена – 3104.00 лева без ДДС; 

Пето място – Лабимекс АД с предлагана цена – 3520.00 лева без ДДС. 

 

 

Обособена позиция № 8: Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове 

 

Първо място - ЕТ Валерус с предлагана цена  - 1200.00 лева без ДДС; 



136 
 

 

Обособена позиция № 9: Ламинарен бокс 

 

Първо място – Биомед фючар  ЕООД с предлагана цена  - 10600.00 лева без ДДС; 

Второ място – ЕЛТА90 М ООД с предлагана цена – 10980.00 лева без ДДС; 

Трето място – Лабтех ЕООД с предлагана цена – 10990.00 лева без ДДС; 

Четвърто място – РСР ЕООД с предлагана цена – 12190.00 лева без ДДС; 

Пето място – ФОТ ООД с предлагана цена – 12900.00 лева без ДДС. 

 

Обособена позиция № 10: Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен 

 

Първо място – РСР ЕООД с предлагана цена  - 7480.00 лева без ДДС; 

Второ място - Лабтех ЕООД с предлагана цена – 7500.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 12: Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня 

 

Първо място – Лабтех ЕООД с предлагана цена  - 4430.00 лева без ДДС; 

Второ място – Лабимекс АД с предлагана цена – 6111.00 лева без ДДС; 

 

  

Обособена позиция № 13: Водна баня 

 

Първо място – Лабимекс АД с предлагана цена  - 620.00 лева без ДДС; 

  

Обособена позиция № 14: Водна баня с клатачка 

 

Първо място – Лабимекс АД с предлагана цена  - 2860.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 15: Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор 

 

Първо място – Лабимекс АД с предлагана цена  - 6440.00 лева без ДДС; 

Второ място – Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена – 6740.00 лева без ДДС; 
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Обособена позиция № 16: Центрофуга, лабораторна за епруветки и PCR 

 

Първо място – Лабмекс АД с предлагана цена  - 1860.00 лева без ДДС; 

Второ място – Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена – 1870.00 лева без ДДС; 

Трето място – ЕТ Валерус с предлагана цена – 2160.00 лева без ДДС; 

Четвърто място – Лабтех ЕООД с предлагана цена – 2550.00 лева без ДДС; 

Пето място – Биосистеми ООД с предлагана цена – 2586.00 лева без ДДС. 

 

Обособена позиция № 17: Центрофуга  

 

 

Първо място – ЕЛТА90 М ООД с предлагана цена  - 2980.00 лева без ДДС; 

Второ място – Лабтех ЕООД с предлагана цена – 3300.00 лева без ДДС; 

Трето място – Лабмекс АД с предлагана цена – 3467.00 лева без ДДС; 

Четвърто място – РСР ЕООД с предлагана цена – 3480.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 18: Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C) 

 

Първо място – РСР ЕООД с предлагана цена  - 1120.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 24: Прецизна везна 

 

Първо място – ЕТ Валерус с предлагана цена  - 389.00 лева без ДДС; 

Второ място – ФОТ ООД с предлагана цена – 425.00 лева без ДДС; 

Трето място – Лабмекс АД с предлагана цена – 470.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 25: Аналитична везна 

 

Първо място – ЕТ Валерус с предлагана цена  - 2500 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 26: Аналитична везна 

 

Първо място – РСР ЕООД с предлагана цена  - 1860.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 27: Техническа везна  
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Първо място – ЕТ Валерус с предлагана цена  - 380.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 28: Аналитична везна 

 

Първо място – РСР ЕООД с предлагана цена  - 1860.00 лева без ДДС; 

Второ място – Лабтех ЕООД с предлагана цена – 1930.00 лева без ДДС; 

Трето място – Лабмекс АД с предлагана цена – 2200.00 лева без ДДС; 

 

 

Обособена позиция № 30: Microplate absorbance reader 

 

Първо място – Нова Груп Инвестмънт ЕООД с предлагана цена  - 5999.00 лева без ДДС; 

Второ място – АА Медикъл България ООД с предлагана цена – 7820.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 31: Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза 

 

Първо място – Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена  - 620.00 лева без ДДС; 

Второ място – Лабтех ЕООД с предлагана цена – 720.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 32: Колбогрейка 

 

Първо място – ФОТ ООД с предлагана цена  - 960.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 36: pH-метър  

 

Първо място – ФОТ ООД с предлагана цена  - 999.00 лева без ДДС; 

Второ място – РСР ЕООД с предлагана цена – 1030.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 37: Полеви рН метър  

 

Първо място – Данс Фарма ЕООД с предлагана цена  - 200.00 лева без ДДС; 
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Второ място – ЕТ Валерус с предлагана цена – 299.00 лева без ДДС; 

Трето място – РСР ЕООД с предлагана цена – 280.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 38: Дифрагмена помпа 

 

Първо място – ФОТ ООД с предлагана цена  - 1170.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 41: Вакуум ротационен изпарител с дигитална водна баня и 

оригинална вакуум помпа 

 

Първо място – Лабимекс АД с предлагана цена  - 9009.00 лева без ДДС; 

Второ място – Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена – 9320.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 42: Тринокулярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна 

дигитална камера 

 

Първо място – Лабимекс АД с предлагана цена  - 6169.00 лева без ДДС; 

  

Обособена позиция № 43: Цифров микроскоп с тринокулярна глава и 8Mpx камера  

 

Първо място – Лабимекс АД с предлагана цена  - 2000.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 45: Уред за автоматично посяване 

Първо място – РСР ЕООД с предлагана цена  - 880.00 лева без ДДС; 

С оглед извършеното класиране на участниците, комисията предлага на възложителя да сключи 

договор с класираните на първо място участници за всяка от обособените позиции посочени по-

горе. 

 

Х. Участници, предложени за отстраняване от процедурата: 

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата следните участници: 

X.1. Участникът Елпак Лизинг ЕООД с оферта с вх. № 550/29.05.2020 г., 13:30 часа., за обособена 

позиция № 24 “ Прецизна везна“; обособена позиция № 25 “ Аналитична везна“; обособена 

позиция № 26 “ Аналитична везна“; обособена позиция № 27 “ Техническа везна“; и Обособена 
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позиция № 28 “ Аналитична везна“ на основание чл. 107, т. 1 и т. 5 от ЗОП, тъй като в определения 

с Протокол № 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 

предствил оферта, която не отговаря на условията за представяне.  

X.2. Участникът ЕТ Валерус с оферта с вх. № 543/28.05.2020 г., 10:50 часа. за обособена позиция 

№ 3 “ Вортекс“ и обособена позиция № 28 “ Аналитична везна“ на основание чл. 107, т. 2, буква 

„а“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта/технически предложени/ за посочените 

обособени позиции, които не отговарят на  предварително обявените условия за изпълнение на 

поръчката и техническата спецификация.  

X.3. Участникът Данс Фарма ЕООД с оферта с вх. № 458/27.04.2020 г., 13:50 часа. за обособена 

позиция № 18 “ Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C) на основание чл. 107, 

т. 2, буква „а“ 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.  

XI. Комисията установи, че за следните обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 4: Анаеробен инкубатор; 

Обособена позиция № 7: Комбиниран термостат със стерилизатор;  

Обособена позиция № 11: Ламинарен бокс единичен; 

Обособена позиция № 19: Хладилник с фризерна секция; 

Обособена позиция № 20: Хладилник с фризерна секция; 

Обособена позиция № 21: Хладилник; 

Обособена позиция № 22: Хладилник с фризер с две врати тип „Side By Side“; 

Обособена позиция № 23: Преносим спектрофотометър; 

Обособена позиция № 29: Филтриращи системи от неръждаема стомана – фуния; 

Обособена позиция № 33: Апарат за микродестилация; 

Обособена позиция № 34:  Преносим Газов анализатор за СО2 (0-30%) с СО2 -метър и  

логер; 

Обособена позиция № 35: Преносим Газов анализатор за О2 (ОКСИМЕТЪР); 

Обособена позиция № 39: Луксомер- Дигитален светлинен метър; 

Обособена позиция № 40: Компресор за въздух 50 л.; 

Обособена позиция № 44: Микроцинератор за инфрачервена дезинфекция; 

Обособена позиция № 46: Дестилатор с автоматична електрическа система за  

Отопление, 

Няма подадени оферти, поради което предлагана възложителя да прекрати процедурата за 

горепосочените обособени позиции на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за общетвените поръчки 

във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 7 от Закона за побществените поръчки. 

 

 

 




