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Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност 

„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансиран 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”. 

 

 

I. В изпълнение на Заповед № Рзз-433/28.01.2020 г., комисията проведе 

всичките си заседения в състав:   

 

Председател: Румен Кирилов Киров – помощник ректор; 

        Членове: 1. Иво Костадинов Кемалов – с квалификация юрист  

          2. проф. д-р Илия Николов Илиев-  биохимик 

           3. проф. д-р Балик Маломиров Джамбазов – клетъчен биолог 

       4. доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович- физик 

       5. доц. д-р Нина Димитрова Димчева – физикохимик 

       6. Лиляна Велиянова Шаламанова – експерт „ОП“  

 

 

 

II. За участие в процедурата, съгласно предаден на Председателя на 

комисията Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, са подадени 14 (четиринадесет)  

броя оферти от следните участници:  

1. Оферта вх. № 28.00-19/21.01.2020г на „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ“ 

ООД. Участникът е представил оферта обособена позиция № 14; 

2. Оферта вх. № 28.00-22/22.01.2020г часа на „АМЗ“ ООД. Участникът е 

представил оферта обособена позиция № 26; 

http://www.eufunds.bg/


 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------ 

 

 

 

 

Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01  Център за компетентност 

„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

3 

 

 

 

3. Оферта вх. № 28.00-23/22.01.2020г на „КОНТРОЛА ИТ“ ООД. 

Участникът е представил оферта обособена позиция № 9; 

4. Оферта вх. № 28.00-25/23.01.2020г на  „ЛАБТЕХ“ ЕООД. Участникът е 

представил оферти  за обособени позиции № 5, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 21 и 23; 

5. Оферта вх. № 28.00-27/24.01.2020г на „СИЛА НА ЖИВОТ“ ООД. 

Участникът е представил оферта  за обособена позиция № 23; 

6. Оферта вх. № 28.00-28/27.01.2020г на „РИДАКОМ“ ЕООД. Участникът 

е представил оферти  за обособени позиции № 3, 5, 6, 13, 15, 17, 22, 23 и 24; 

7. Оферта вх. № 28.00-29/27.01.2020г на „РСР“ ЕООД. Участникът е 

представил оферти  за обособени позиции № 3, 5, 6 и 8; 

8. Оферта вх. № 28.00-30/27.01.2020г на „БИОСИСТЕМИ“ ООД. 

Участникът е представил оферта за обособена позиция № 16; 

9. Оферта вх. № 28.00-31/27.01.2020г на „ЛАБИМЕКС“ АД. Участникът е 

представил оферти  за обособени позиции №  7, 16, 21, 23 и 24; 

10. Оферта вх. № 28.00-32/27.01.2020г на „БИОПЛАСТ“ ЕООД. 

Участникът е представил оферти  за обособени позиции № 3, 5, 16 и 22; 

11. Оферта вх. № 28.00-33/27.01.2020г на „ЛАБТРЕЙД В и А“ ООД. 

Участникът е представил оферти  за обособени позиции № 1 и 10; 

12. Оферта вх. № 28.00-34/27.01.2020г на „АГРОЛАБТЕХ КОНСУЛТ“ 

ЕООД. Участникът е представил оферти  за обособени позиции № 3 и 6; 

13. Оферта вх. № 28.00-35/27.01.2020г на „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ 

ЕООД. Участникът е представил оферти  за обособени позиции № 2, 3, 4, 5, 6 и 

12; 

 14. Оферта вх. № 28.00-36/27.01.2020г на „ДИАХИМ“ ЕАД. Участникът е 

представил оферти  за обособени позиции №  7, 11, 15 и 25.  
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III. Комисията проведе заседания по разглеждане и оценка на офертите на 

28.01.2020 г.; 12.02.2020 г.; 18.02.2020 г.;  19.03.2020 г.; 23.04.2020 г. и изготви 

класиране на участниците в процедурата по обособени позиции, както следва: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

1. „ЛАБТРЕД В и А“ ООД – Ко =100 точки. 

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 1 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „ЛАБТРЕД В и А“ ООД,   с който 

да бъде сключен договор за изпълнение.  

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази 

обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 60 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 

Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс, съгласно бюджета на  

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

1. „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД– Ко = 91.11 точки 

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 2 да бъде 

определен участникът класиран на първо място  „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ 

ЕООД, с който да бъде сключен договор за изпълнение. 
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 Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази 

обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 51.11 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 

Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на   

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

1. „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД – Ко = 100 точки 

2.  „РСР“ ЕООД – Ко = 99.72 точки  

3. „РИДАКОМ“ ЕООД– Ко = 99 точки 

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 3 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ 

ЕООД, с който да бъде сключен договор за изпълнение. 

 Мотиви: Класираният на първо място участник е получил най-висока 

Комплексна оценка. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 60 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 

Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на  

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

1. „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД – Ко = 100 точки 

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 4 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ 

ЕООД, с който да бъде сключен договор за изпълнение. 

 Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази 

обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 60 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 

Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на  

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 

1. „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД – Ко = 100 точки 

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 5 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ 

ЕООД,  с който да бъде сключен договор за изпълнение. 

 Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен, чиято оферта е  

допусната до оценяване по тази обособена позиция. По отношение на същия не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата. Техническото предложение на 

същия отговаря на минималните технически изисквания на възложителя, като след 

оценяване и получило 60 точки от 60 възможни по показателя „Технически 

http://www.eufunds.bg/


 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------ 

 

 

 

 

Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01  Център за компетентност 

„Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

7 

 

 

 

характеристики”. Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната 

стойност на поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно 

бюджета на  проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 

1. „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД – Ко = 100 точки 

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 6 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ 

ЕООД, с който да бъде сключен договор за изпълнение. 

 Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен, чиято оферта е  

допусната до оценяване по тази обособена позиция. По отношение на същия не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата. Техническото предложение на 

същия отговаря на минималните технически изисквания на възложителя, като след 

оценяване и получило 60 точки от 60 възможни по показателя „Технически 

характеристики”. Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната 

стойност на поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно 

бюджета на  проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 

1. „ЛАБИМЕКС“ АД – Ко = 100 точки 

2. „ДИАХИМ“ ЕАД – Ко = 81.41 точки 

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 7 да бъде 
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определен участникът класиран на първо място „ЛАБИМЕКС“ АД, с който да 

бъде сключен договор за изпълнение. 

 Мотиви: Класираният на първо място участник е получил най-висока 

Комплексна оценка. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 60 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 

Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на  

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 

1. „ЛАБТЕХ“ ЕООД - Ко = 100 точки  

2. „РСР“ ЕООД – Ко = 78.21 точки  

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 8 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „ЛАБТЕХ“ ЕООД, с който да 

бъде сключен договор за изпълнение. 

 Мотиви: Класираният на първо място участник е получил най-висока 

Комплексна оценка. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 60 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 

Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на  
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проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 

1. „КОНТРОЛА ИТ“ ООД– Ко = 100 точки  

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 9 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „КОНТРОЛА ИТ“ ООД, с който 

да бъде сключен договор за изпълнение. 

 Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази 

обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 60 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 

Ценовото предложение на участника адвишава прогнозната стойност на поръчката, 

но не надвишава максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на  

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 

1. „ЛАБТРЕЙД В и А“ ООД– Ко =  93.33 точки  

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 10 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „ЛАБТРЕЙД В и А“ ООД, с 

който да бъде сключен договор за изпълнение. 
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 Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази 

обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 53.33 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 

Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на  

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 

1. „ЛАБТЕХ“ ЕООД – Ко = 60 точки 

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 10 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „ЛАБТЕХ“ ЕООД, с който да 

бъде сключен договор за изпълнение. 

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен, чиято оферта е  

допусната до оценяване по тази обособена позиция. По отношение на същия не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата. Техническото предложение на 

същия отговаря на минималните технически изисквания на възложителя, като след 

оценяване и получило 20 точки от 60 възможни по показателя „Технически 

характеристики”. Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната 

стойност на поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно 

бюджета на  проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 

1. „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД – Ко = 96 точки 

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 12 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС“ 

ЕООД, с който да бъде сключен договор за изпълнение. 

 Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази 

обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 56 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 

Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на   

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 

1. „РИДАКОМ“ ЕООД – Ко = 60 точки  

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 13 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „РИДАКОМ“ ЕООД, с който да 

бъде сключен договор за изпълнение.  

 Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази 

обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 20 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 
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Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на   

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 

1. „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД – Ко = 100 точки 

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 14 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ“ 

ООД, с който да бъде сключен договор за изпълнение.  

 Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази 

обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 60 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 

Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на   

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 

1.  „ЛАБТЕХ“ ЕООД с предложена цена 4 990 лева без ДДС; 

2. „ДИАХИМ“ ЕАД  с предложена цена 5 048 лева без ДДС; 

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 15 да бъде 
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определен участникът класиран на първо място „ЛАБТЕХ“ ЕООД, с който да 

бъде сключен договор за изпълнение.  

Мотиви: Класираният на първо място участник е предложил най ниска цена.  

По отношение на същия не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

Техническото предложение на същия отговаря на минималните технически 

изисквания на възложителя. Ценовото предложение на участника не надвишава 

прогнозната стойност на поръчката и максимално определения финансов ресурс 

съгласно бюджета на   проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 

1. „ЛАБТЕХ“ ЕООД - Ко = 100 точки 

2. „БИОСИСТЕМИ“ ООД - Ко = 95.72 точки 

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 16 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „ЛАБТЕХ“ ЕООД, с който да 

бъде сключен договор за изпълнение. 

Мотиви: Класираният на първо място участник е получил най-висока 

Комплексна оценка. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 60 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 

Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на  

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 

1. „РИДАКОМ“ ЕООД  – Ко = 100 точки  

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 17 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „РИДАКОМ“ ЕООД, с който да 

бъде сключен договор за изпълнение.  

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази 

обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 60 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 

Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на   

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 

1. „ЛАБТЕХ“ ЕООД – Ко = 100 точки  

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 18 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „ЛАБТЕХ“ ЕООД, с който да 

бъде сключен договор за изпълнение.  

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази 

обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 60 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 
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Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на   

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 

1. „ЛАБТЕХ“ ЕООД – Ко = 80 точки  

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 19 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „ЛАБТЕХ“ ЕООД, с който да 

бъде сключен договор за изпълнение.  

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази 

обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 40 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 

Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на   

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 

За тази обособена позиция няма подадени оферти.  Комисията предлага 

процедурата за тази обосоена позиция да бъде прекратена на основание чл.110, 

ал.1, т.1  от ЗОП. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 

1. „ЛАБТЕХ“ ЕООД – Ко = 100 точки  

2. „ЛАБИМЕКС“ АД – Ко = 78.82 точки  

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 21 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „ЛАБТЕХ“ ЕООД, с който да 

бъде сключен договор за изпълнение. 

Мотиви: Класираният на първо място участник е получил най-висока 

Комплексна оценка. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 60 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 

Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на  

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22 

По тази обособена позиция комисията е предложила всички подадени 

оферти за отстраняване от процедурата като неподходящи, тъй като не отговарят на 

минималните технически изисквания, посочени в техническата спецификация. 

Комисията предлага процедурата за тази обосоена позиция да бъде прекратена на 

основание чл.110, ал.1, т.2  от ЗОП. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 

1. „СИЛА НА ЖИВОТ“  ООД  с предложена цена 4 900 лева без ДДС; 

2. „ЛАБТЕХ“ ЕООД с предложена цена 5 740 лева без ДДС; 
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Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 23 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „СИЛА НА ЖИВОТ“  ООД, с 

който да бъде сключен договор за изпълнение.  

Мотиви: Класираният на първо място участник е предложил най ниска цена.  

По отношение на същия не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

Техническото предложение на същия отговаря на минималните технически 

изисквания на възложителя. Ценовото предложение на участника не надвишава 

прогнозната стойност на поръчката и максимално определения финансов ресурс 

съгласно бюджета на   проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 

1.  „РИДАКОМ“  ЕООД– предложена цена 2 498 лева без ДДС 

2. „ЛАБИМЕКС“ АД – предложена цена 2 770 лева без ДДС  
Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 24 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „РИДАКОМ“  ЕООД, с който да 

бъде сключен договор за изпълнение.  

Мотиви: Класираният на първо място участник е предложил най ниска цена.  

По отношение на същия не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

Техническото предложение на същия отговаря на минималните технически 

изисквания на възложителя. Ценовото предложение на участника не надвишава 

прогнозната стойност на поръчката и максимално определения финансов ресурс 

съгласно бюджета на   проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 

1. „ДИАХИМ“ ЕАД – Ко =  100 точки   

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 25 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „ДИАХИМ“ ЕАД, с който да бъде 

сключен договор за изпълнение.  

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази 

обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 60 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 

Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на   

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 

1. „АМЗ“ ООД – Ко = 100 точки 

Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, с решение по чл.108, т.1 от 

ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 26 да бъде 

определен участникът класиран на първо място „АМЗ“ ООД, с който да бъде 

сключен договор за изпълнение.  

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен за тази 

обособена позиция. По отношение на същия не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Техническото предложение на същия отговаря на 

минималните технически изисквания на възложителя, като след оценяване и 

получило 60 точки от 60 възможни по показателя „Технически характеристики”. 
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Ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на 

поръчката и максимално определения финансов ресурс съгласно бюджета на   

проекта за тази позиция, изчислено е правилно и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

IV. Комисията предлага за отстраняване от процедурата следните 

участници:  

 

1. Участник  „ЛАБТЕХ“ ЕООД за обособена позиция № 5. 

Мотиви: предложеното от участника оборудване не съответства на  

минималните технически изисквания на възложителя. Предлаганото оборудване не 

отговаря на минималните изисквания по следните параметри:  

- Температурен контрол. Минималното изискване е с датчик в минимален 

диапазон +1 °C над околната температура до 60 °C. Предложеното оборудване е 

с датчик в диапазон +2°C над околната температура до 55°C.  

 

2. Участник „РИДАКОМ“ ЕООД за обособена позиция № 5.  

Мотиви: предложеното от участника оборудване не съответства на  

минималните технически изисквания на възложителя. Предлаганото оборудване не 

отговаря на минималните изисквания по следните параметри: 

- Материал на камерата. Минималното изискване е неръждаема стомана 

304 или по-висок клас.  Предложена е само камера от неръждаема стомана, без да 

се посочи клас. 

- Материал на тялото. Минималното изискване е Електрогалванизирана 

стомана или по-висок клас стомана - Покритие от биоциден материал, който 

намалява с 99.9% за 24 часа количеството поне на следните бактерии: Escherichia 

coli, Serratia marcescens, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 
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Streptococcus epidermidis, Candida albicans, Sccharomyces ceresisiae. Предложеното 

на участника е за корпус от епоксидна полиестерна прахово боядисана стомана. 

 

3. Участник „РИДАКОМ“ ЕООД за обособена позиция № 6.  

Мотиви: предложеното от участника оборудване не съответства на  

минималните технически изисквания на възложителя. Предлаганото оборудване не 

отговаря на минималните изисквания по следните параметри: 

 - Работна температура. Изисквеното е работната температура да е в  

минимален диапазон от -50 до -90 ºС.  Предложения от участника фризер е с 

работна температура с диапазон от  -50 °C до -86 °C. 

 

4. Участник „РИДАКОМ“ ЕООД за обособена позиция № 15.  

 Мотиви: предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е с 20% 

по-ниска от средната стойност на предложенита на останалите участници. 

Представената от участника обоснвка по чл.72, ал.1 от ЗОП не е приета от 

комисията, поради липса на пълнота, обективност и доказателства за изложените в 

нея обстоятелства по чл.72, ал.2 от ЗОП. 

 

5. Участник „РИДАКОМ“ ЕООД за обособена позиция № 22.  

Мотиви: предложеното от участника оборудване не съответства на  

минималните технически изисквания на възложителя. Предлаганото оборудване не 

отговаря на минималните изисквания по следните параметри: 

 - Регулируеми стоманени крака. Изискването е от 100 до 150 mm. 

Предложението на участника е 95 mm. 

 - Минималният гранционен срок изискван от възложителя е 24 месеца. 

Участникът е предложил гаранционен срок от 1 година.  
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6. Участник „РИДАКОМ“ ЕООД за обособена позиция № 23.  

Мотиви: предложеното от участника оборудване не съответства на  

минималните технически изисквания на възложителя. Предлаганото оборудване не 

отговаря на минималните изисквания относно показателя Максимално налягане 0.5 

bar.  

 

7. Участник „РСР“ ЕООД за обособена позиция № 5.  

Мотиви: предложеното от участника оборудване не съответства на  

минималните технически изисквания на възложителя. Предлаганото оборудване не 

отговаря на минималните изисквания по следните параметри: 

 - Режим на деконтаминация. Поставеното минимално изискване е при 90°С 

с пара - пълно изсушаване в края на процеса.  Предложеното оборудване по този 

параметър е при 180°С суха стерилизация - пълно изсушаване в края на процеса. 

 

8. Участник „РСР“ ЕООД за обособена позиция № 6.  

Мотиви: предложеното от участника оборудване не съответства на  

минималните технически изисквания на възложителя. Предлаганото оборудване не 

отговаря на минималните изисквания по следните параметри: 

 - Работна температура. Изисквеното е работната температура да е в  

минимален диапазон от -50 до -90 ºС.  Предложения от участника фризер е с 

работна температура с диапазон от  -40 °C до -86 °C. 

 

9. Участник „ЛАБИМЕКС“ АД за обособена позиция № 16.  

  Мотиви: предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е с 

20% по-ниска от средната стойност на предложенита на останалите участници. От 

участника е изискано представяне на писмена обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП, но 

такава не е представена в срок.  
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10. Участник „ЛАБИМЕКС“ АД за обособена позиция № 23.  

  Мотиви: предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е с 

20% по-ниска от средната стойност на предложенита на останалите участници. 

Представената от участника обоснвка по чл.72, ал.1 от ЗОП не е приета от 

комисията, поради липса на пълнота, обективност и доказателства за изложените в 

нея обстоятелства по чл.72, ал.2 от ЗОП. 

 

11. Участник „БИОПЛАСТ“ ЕООД за обособена позиция № 3.  

Мотиви: предложеното от участника оборудване не съответства на  

минималните технически изисквания на възложителя. Предлаганото оборудване не 

отговаря на минималните изисквания по следните параметри: 

 - Материали. Няма посочени специфични данни за антибактериалното 

покритие;   

 - Оборудване на работното пространство. Изискването по техническа 

спецификация е: изход за газ – 1 бр., изход за вакуум – 1 бр. От участника е 

предложен изход за вода, а не за вакуум; 

 - Комуникационни канали. Сериен порт 232 или еквивалентен. Липсва 

предложение по този показател.  

 

12. Участник „БИОПЛАСТ“ ЕООД за обособена позиция № 5.  

Мотиви: предложеното от участника оборудване не съответства на  

минималните технически изисквания на възложителя. Предлаганото оборудване не 

отговаря на минималните изисквания по следните параметри: 

- Режим на деконтаминация. Няма посочена информация за пълно 

изсушаване в края на процеса;   

- Материал на камерата -неръждаема стомана 304 или по-висок клас. Не 

е посочен вида на стоманата; 
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- Материал на тялото -  покритие от биоциден материал. Липсва 

информация за покритие с биоциден материал; 

- Температурен контрол. Минималното изискването на възложителя е в 

минимален диапазон +1°C над околната температура до 60 °C.  Предложението 

на участника е +5-60°С; 

- Зони на подгряване /стени, основа, външната врата.  Липсва информация 

за зоните на подгряване.  

 

13. Участник „БИОПЛАСТ“ ЕООД за обособена позиция № 16.  

Мотиви: предложеното от участника оборудване не съответства на  

минималните технически изисквания на възложителя. Предлаганото оборудване не 

отговаря на минималните изисквания по зададените параметри за Спецификация на 

получената ултрачиста вода от системата /т.16.4./ Едно от поставените минимални 

изисквания по този показател е  TOC  ≤ 2 ppb (μg/L). Предлаганото от участника 

оборудване по този показател е TOC     < 3 ppb (μg/L).  

 

14. Участник „БИОПЛАСТ“ ЕООД за обособена позиция № 22.  

Мотиви: предложеното от участника оборудване не съответства на  

минималните технически изисквания на възложителя. Предлаганото оборудване не 

отговаря на минималните изисквания по следните параметри: 

 - Диапазон на температурата на околната среда. Минималното изискване е 

от 10 до 41°C. В предложението на участника диапазона на температурата на 

околнота среда е от 10 до 35°C;  

 - Регулируеми стоманени крака. Изискването е от  100 до 150 mm. В 

предложението на участника не е посочена информация по този параметър.  
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15. Участник „АГРОЛАБТЕХ КОНСУЛТ“ ЕООД за обособена позиция 

№ 3.  

Мотиви: предложеното от участника оборудване не съответства на  

минималните технически изисквания на възложителя. Предлаганото оборудване не 

отговаря на минималните изисквания  за дълбочина на работната площ. Съгласно 

Техническата  спецификация на възложителя работната площ трябва да е със 

следните размери: ширина – 1200 мм (± 20%); дълбочина – 750 мм (± 20%); 

височина – 660 мм (± 20%). Предлаганите от участника размери на работната площ 

са: ширина – 1190 мм; дълбочина – 548 мм; височина – 666 мм. Предложената от 

участника дълбочина на работната площ от 548 мм. е по-малка от минимално 

допустимия размер, който е 600 мм. /750мм – 20%= 600мм/.  

 

 

16. Участник „АГРОЛАБТЕХ КОНСУЛТ“ ЕООД за обособена позиция 

№ 6.  

Мотиви: предложеното от участника оборудване не съответства на  

минималните технически изисквания на възложителя. Предлаганото оборудване не 

отговаря на минималните изисквания по следните параметри: 

- Работна температура. Изисквеното е за минимален диапазон от -50 до -90 

ºС. Предложения в офертата фризер е с  минимален диапазон от  -50 °C до -86 °C;  

- Ниско потребление на енергия.  Минималното изискване е по-малко от 14 

KWh/ден при поддържане на - 80оС при стайна температура. Предложения в 

офертата фризер е с  консумирана мощност -  0,69 kW/h (16,56 KWh/ден). 

 

17. Участник „ДИАХИМ“ ЕАД за обособена позиция № 11.  

Мотиви: предложеното от участника оборудване не съответства на  

минималните технически изисквания на възложителя. Предлаганото оборудване не 
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отговаря на минималните изисквания, посочени в т.11.4 от Техническата 

спецификация по отношение на показателя Работна температура.  Изискването е 

не по-ниска от 131°С и не по-ниска от 139°С. Предложението на участника е не 

по-ниска от 103°С и не по-ниска от 135°С.  

 

V. На основание чл.60, ал.3 от ЗОП, настоящият доклад се предоставя на 

възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация и всички протоколи и 

документи, изготвени в хода на работа на комисията. Настоящият доклад се 

подписа от Председателя и членовете на комисия на 27.04.2020 г., както следва:  

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Румен Кирилов Киров ……………………. 

 

       Членове: 1. Иво Костадинов Кемалов ……………………  

 

                        2. проф. д-р Илия Николов Илиев ……………. 

 

3. проф. д-р Балик Маломиров Джамбазов …………….. 

 

                        4. доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович ……………. 

 

                        5. доц. д-р Нина Димитрова Димчева ……………………. 

 

                        6. Лиляна Велиянова Шаламанова ……………………  

 

  Подписите са  заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.   

http://www.eufunds.bg/

	2020-04-27_003
	ДОКЛАД (2)-converted



