
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ РИ-02-127/18.02.2021 г. 

 

На основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и утвърден Доклад по чл. 103, 

ал. 3 от ЗОП вх. № 107/09.02.20201 г. на комисия назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със 

Заповед № I-64/01.06.2020 г. на Директора на Институт по микробиология „Стефан Ангелов” при 

Българска академия на науките комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите оферти на участниците в открита процедура с предмет: „Доставка на апаратура за 

нуждите на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН за изпълнение на 

научноизследователски проекти“ с четиридесет и шест обособени позиции, както следва: 

1. Обособена позиция № 1: Ултразвукова вана;  

2. Обособена позиция № 2: Вортекс;  

3. Обособена позиция № 3: Вортекс;  

4. Обособена позиция № 4: Анаеробен инкубатор; 

5. Обособена позиция № 5: Tермостат (инкубатор);  

6. Обособена позиция № 6: Термостат’  

7. Обособена позиция № 7: Комбиниран термостат със стерилизатор;  

8. Обособена позиция № 8: Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове;  

9. Обособена позиция № 9: Ламинарен бокс; 

10. Обособена позиция № 10: Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен;  

11. Обособена позиция № 11: Ламинарен бокс единичен; 

12. Обособена позиция № 12: Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня;  

13. Обособена позиция № 13: Водна баня;  

14. Обособена позиция № 14: Водна баня с клатачка;  

15. Обособена позиция № 15: Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен 

ротор; 

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

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,  

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 

 

 

Р Е Ш И Х: 

I. Отстранявам от процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

апаратура за нуждите на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН за изпълнение 

на научноизследователски проекти“ с четиридесет и шест обособени позиции, посочени по-

горе, следните участници: 

I.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 

позиция № 28 “ Аналитична везна“ на основание чл. 107, т. 1 и т. 5 от ЗОП 

 

Мотиви: В определения с Протокол № 1 на комисията срок, участникът не е представил 

допълнително изисканите от комисията документи, поради което участникът не отговаря на 

критериите за подбор, заложени от възложителя в обявлението и документацията за участие, както 

и е предствил оферта, която не отговаря на условията за представяне. 

 

I.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, както следва: 

 

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. 

 

за обособена позиция № 3 “Вортекс“ 

Мотиви: Участникът е представил техническо предложение с приложени към него брошури на 

производителя на предлаганото оборудване, от които е видно, че участникът предлага апарат с 

модел MX-S, а в описанието  на параметрите в образеца на техническото предложение е описал 

параметри на модел MX-E. След направена справка на интернет страницата на производителя на 

предлаганото оборудване е установено, 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, 

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 № 3.  

за обособена позиция № 28 “Аналитична везна“ 

Мотиви: Участникът е представил техническо предложение кс приложени към него брошури на 

производителя на предлаганото оборудване, от които 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, 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 № 28.  

 



 
 

 
 

I.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. 

 

Мотиви: 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 самата 

обособена позиция е видно, че възложителят е заложил изискване за фризер с хоризонтално 

отваряне със съответните технически характеристи. В тази връзка, 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.  

 

II. Обявявам следното класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

апаратура за нуждите на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН за изпълнение 

на научноизследователски проекти“ с четиридесет и шест обособени позиции, както следва: 

1. Обособена позиция № 1: Ултразвукова вана;  

2. Обособена позиция № 2: Вортекс;  

3. Обособена позиция № 3: Вортекс;  

4. Обособена позиция № 4: Анаеробен инкубатор; 

5. Обособена позиция № 5: Tермостат (инкубатор);  

6. Обособена позиция № 6: Термостат’  

7. Обособена позиция № 7: Комбиниран термостат със стерилизатор;  

8. Обособена позиция № 8: Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове;  

9. Обособена позиция № 9: Ламинарен бокс; 

10. Обособена позиция № 10: Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен;  

11. Обособена позиция № 11: Ламинарен бокс единичен; 

12. Обособена позиция № 12: Орбитален термошейкър (клатачка) с водна баня;  

13. Обособена позиция № 13: Водна баня;  

14. Обособена позиция № 14: Водна баня с клатачка;  

15. Обособена позиция № 15: Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен 

ротор; 

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

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,  

 

Обособена позиция № 1: Ултразвукова вана 

 

Първо място - РСР-ЕООД с предлагана цена – 540.00 лева без ДДС 

 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

 



 
 

 
 

 

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. 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

Обособена позиция № 3: Вортекс 

 

Първо място - РСР-ЕООД с предлагана цена – 330.00 лева без ДДС 

 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

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. 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 



 
 

 
 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

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. 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

 

Обособена позиция № 8: Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове 

 

Първо място - ЕТ Валерус с предлагана цена  - 1200.00 лева без ДДС; 

 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 



 
 

 
 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

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. 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

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; 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 



 
 

 
 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

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; 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

  

Обособена позиция № 13: Водна баня 

 

Първо място – Лабимекс АД с предлагана цена  - 620.00 лева без ДДС; 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

  

Обособена позиция № 14: Водна баня с клатачка 

 



 
 

 
 

Първо място – Лабимекс АД с предлагана цена  - 2860.00 лева без ДДС; 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

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; 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

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. 

 



 
 

 
 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

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; 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

Обособена позиция № 18: Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C) 

 

Първо място – РСР ЕООД с предлагана цена  - 1120.00 лева без ДДС; 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 



 
 

 
 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

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; 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

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; 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 



 
 

 
 

Обособена позиция № 27: Техническа везна  

 

Първо място – РСР ЕООД с предлагана цена  - 380.00 лева без ДДС; 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

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; 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

 

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; 



 
 

 
 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

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; 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

Обособена позиция № 32: Колбогрейка 

 

Първо място – ФОТ ООД с предлагана цена  - 960.00 лева без ДДС; 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

 



 
 

 
 

 

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; 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

Обособена позиция № 37: Полеви рН метър  

 

Първо място – Данс Фарма ЕООД с предлагана цена  - 200.00 лева без ДДС; 

Второ място – ЕТ Валерус с предлагана цена – 299.00 лева без ДДС; 

Трето място – РСР ЕООД с предлагана цена – 280.00 лева без ДДС; 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

Обособена позиция № 38: Дифрагмена помпа 

 

Първо място – ФОТ ООД с предлагана цена  - 1170.00 лева без ДДС; 



 
 

 
 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

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; 

 

Мотиви: Участниците са представили оферти отговарящи на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническите си предложения е представили описание на 

технически спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовите 

предложения отговарят на изискванията на възложителя заложени в обявлението и 

документацията за участие. С оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията 

за избор на изпълнител най-ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

Обособена позиция № 42: Тринокулярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна 

дигитална камера 

 

Първо място – Лабимекс АД с предлагана цена  - 6169.00 лева без ДДС; 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 



 
 

 
 

 

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

 

Първо място – Лабимекс АД с предлагана цена  - 2000.00 лева без ДДС; 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

 

Обособена позиция № 45: Уред за автоматично посяване 

Първо място – РСР ЕООД с предлагана цена  - 880.00 лева без ДДС; 

Мотиви: Участникът е представил оферта отговаряща на изискванията за изпълнение на 

обществената поръчка, като в техническото си предложение е представил описание на технически 

спецификации, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя заложени в обявлението и документацията за участие. С 

оглед изложеното и съгласно критерия за оценка на предложенията за избор на изпълнител най-

ниска цена е определено посоченото класиране. 

 

III. 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, прекратявам открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за нуждите на Институт по 

микробиология „Стефан Ангелов”-БАН за изпълнение на научноизследователски проекти“ 
с четиридесет и шест обособени позиции 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. 

 

Мотиви: По горепосочените обособени позиции няма подадена нито една оферта за участие. 

 

IV. Определям за изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: Ултразвукова вана 

 

РСР-ЕООД с предлагана цена – 540.00 лева без ДДС 

 

Обособена позиция № 2: Вортекс 

 

ЕТ Валерус с предлагана цена  - 199.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 3: Вортекс 

 

РСР-ЕООД с предлагана цена – 330.00 лева без ДДС 

Обособена позиция № 5: Tермостат (инкубатор) 

 

Лабтех ООД с предлагана цена  - 2850.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 6: Термостат 

 

Лабтех ООД с предлагана цена  - 2850.00 лева без ДДС; 

 

 

Обособена позиция № 8: Термостат за разлагане на водни проби с кюветни тестове 

 



 
 

 
 

ЕТ Валерус с предлагана цена  - 1200.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 9: Ламинарен бокс 

 

Биомед фючар  ЕООД с предлагана цена  - 10600.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 10: Ламинарен бокс за микробиологична работа единичен 

 

РСР ЕООД с предлагана цена  - 7480.00 лева без ДДС; 

 

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

 

Лабтех ЕООД с предлагана цена  - 4430.00 лева без ДДС; 

 

  

Обособена позиция № 13: Водна баня 

 

Лабимекс АД с предлагана цена  - 620.00 лева без ДДС; 

  

Обособена позиция № 14: Водна баня с клатачка 

 

Лабимекс АД с предлагана цена  - 2860.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 15: Лабораторна центрофуга с охлаждане и допълнителен ротор 

 

Лабимекс АД с предлагана цена  - 6440.00 лева без ДДС; 

 

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

 

Лабмекс АД с предлагана цена  - 1860.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 17: Центрофуга  

 



 
 

 
 

 

ЕЛТА90 М ООД с предлагана цена  - 2980.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 18: Нискотемпературен фризер с хоризонтално отваряне (-20°C) 

 

РСР ЕООД с предлагана цена  - 1120.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 24: Прецизна везна 

 

ЕТ Валерус с предлагана цена  - 389.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 25: Аналитична везна 

 

ЕТ Валерус с предлагана цена  - 2500 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 26: Аналитична везна 

 

РСР ЕООД с предлагана цена  - 1860.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 27: Техническа везна  

 

РСР ЕООД с предлагана цена  - 380.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 28: Аналитична везна 

 

РСР ЕООД с предлагана цена  - 1860.00 лева без ДДС; 

 

 

Обособена позиция № 30: Microplate absorbance reader 

 

Нова Груп Инвестмънт ЕООД с предлагана цена  - 5999.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 31: Апарат за хоризонтална агарозна електрофореза 

 



 
 

 
 

Биомед Фючар ЕООД с предлагана цена  - 620.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 32: Колбогрейка 

 

ФОТ ООД с предлагана цена  - 960.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 36: pH-метър  

 

ФОТ ООД с предлагана цена  - 999.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 37: Полеви рН метър  

 

Данс Фарма ЕООД с предлагана цена  - 200.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 38: Дифрагмена помпа 

 

ФОТ ООД с предлагана цена  - 1170.00 лева без ДДС; 

 

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

оригинална вакуум помпа 

 

Лабимекс АД с предлагана цена  - 9009.00 лева без ДДС; 

 

Обособена позиция № 42: Тринокулярен флуоресцентен микроскоп с допълнителна 

дигитална камера 

 

Лабимекс АД с предлагана цена  - 6169.00 лева без ДДС; 

  

 

 

 

 

 

 

 




