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3. Росица Титоренкова – доцент, д-р; 

4. Луиза Терзийска – доцент, д-р; 

5. Анелия Кехайова – Експерт административна дейност; 

6. Вяра Пангарова –           Касиер, счетоводство. 

се събра да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в обществена 

поръчка възлагана чрез открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И 

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В 

ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН 

КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 

„ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП 

BG05M2OP001-1.002-0005-C01“. На председателя на комисията се предадоха офертите 

и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, съдържащ списък със следните участници: 

№ 
РЕГИСТРА-

ЦИОНЕН 

ИНДЕКС 

/вх.№/  

ДАТА НА 

ПОДАВАНЕ 

НА 

ОФЕРТАТА 

ЧАС НА 

ПОДА-

ВАНЕ НА 

ОФЕР-

ТАТА 

ИМЕ НА УЧАСТНИК В 

ПРОЦЕДУРАТА 

ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ № 

1. 317 РД-08 24.06.2020 09.10 „Лабтех“ ЕООД 4 

2. 324 РД-08 26.06.2020 10.30 „РСР“ ЕООД 3 

3. 
326 РД-08 26.06.2020 14.05 

„Лабимекс“ АД 2 

4. 
329 РД-08 29.06.2020 11.50 

„Никора 2000“ ЕООД 2 

5. 
330 РД-08 29.06.2020 13.05 

„Марвел“ ООД 3,4 

6. 
331 РД-08 29.06.2020 13.06 

„Еврогруп 33“ ЕООД 5 

7. 
335 РД-08 29.06.2020 14.50 

„Т.Е.А.М.“ ООД 1 

8. 
336 РД-08 29.06.2020 14.51 

„Елпак лизинг“ ЕООД 3 
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9.  
337 РД-08 29.06.2020 15.15 

„Лабприм“ ЕООД  

 

1,3 

10.  
338 РД-08 29.06.2020 15.25 

„Лабексперт“ ООД  

 

2,5,6,7,8 

 

 След запознаване със списъка с участници, председателят и членовете на 

комисията попълниха и подписаха декларации за липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 

2 от ЗОП, за спазване на изискванията по чл. 51, ал. 8, 9 и 13 от ППЗОП, които се 

представят на възложителя.   

 На заседанието на комисията присъства и представител на двама от участниците, 

които вписаха имената си в списък, както следва: 

1. Николай Петров Байнов – „РСР“ ЕООД; 

2. Дарина Иванова Маринова -  „Лабексперт“ ООД . 

  

Председателят на комисията оповести списъка на получените оферти по реда на 

тяхното постъпване и след като се убеди, че предложенията са постъпили в срок до 16:00 

часа на 29.06.2020 г., съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП в запечатана 

непрозрачна опаковка, с посочени върху нея данни и в съответствие с изискванията на 

възложителя, пристъпи към отваряне по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. „Лабтех“ ЕООД с ЕИК: 115752045, участва за Обособена позиция № 4 

представлявано от Стамен Георгиев Стоянов, в качеството му на управител, със 

седалище и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Иван 

Андонов“ № 13, тел.: 032/268627, факс: 032/242410, Електронна 

поща: labtech@mbox.contact.bg, Интернет страница: www.labtech-bg.com,  с оферта с      

вх. № 317 РД-08/24.06.2020 г., 9.10 ч. Председателят на комисията оповести нейното 

съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Председателят 

предложи на представителите на присъстващите участници да подпишат техническото 

предложение и  плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, като представителите 

от другите участници отказаха да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

2.  „РСР“ ЕООД, ЕИК: 121706547, участва за Обособени позиции № 3, 

представлявано от Рачо Стефанов Рибаров в качеството му на управител, със седалище 
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и адрес за кореспонденция: гр. София 1606, район Красно село, ул. „Виктор Григорович“ 

№ 3, вх. 1, партер, ап. 1, тел.: 02/8519070, факс: 02/9515932, Електронна 

поща: r.ribarov@rsr.bg; r.ribarov@rsr-bg.com, с оферта с вх. № 324 РД-08/26.06.2020 г., 

10:30 ч. Председателят на комисията оповести нейното съдържание и провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Трима 

от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Председателят предложи на представителите на 

присъстващите участници да подпишат техническото предложение и  плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, като представителите от другите участници отказаха 

да подпишат техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

3. „Лабимекс“ АД, ЕИК: 204542274, участва за Обособени позиции № 2, 

представлявано от Димитър Буйнов Христов в качеството му на изпълнителен директор, 

със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. Гоце 

Делчев, бл. 261, ет. партер, ап. офис „Ч“, тел/факс.: 02/9622006, с оферта с                                                    

вх. № 326 РД-08/26.06.2020 г., 14:05 ч. Председателят на комисията оповести нейното 

съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Председателят 

предложи на представителите на присъстващите участници да подпишат техническото 

предложение и  плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, като представителите 

от другите участници отказаха да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

4. „Никора 2000“ ЕООД, ЕИК: 130314552, участва за Обособена позиция № 2, 

представлявано от Николай Николов Съботинков в качеството му на управител, със 

седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1797, район Младост, кв. Малинова 

долина, ул. „186-та“ № 48А, тел.: 02/9626610, факс: 02/9626611, Електронна 

поща: info@nikora2000.com, Интернет страница: www.nikora2000.com,  с оферта с               

вх. № 329 РД-08/29.06.2020 г., 11:50 ч.  Председателят на комисията оповести нейното 

съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Председателят 

предложи на представителите на присъстващите участници да подпишат техническото 

предложение и  плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, като представителите 
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от другите участници отказаха да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

5. „Марвел“ ООД, ЕИК: 010486426, участва за Обособена позиция № 3 и 4, 

представлявано от Любомир Божинов Маринов и Стефка Христова Маринова в 

качеството им на управители, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4004, 

район Южен, ул. „Кукленско шосе“ № 12, тел.: 032/678026, факс: 032/678021,  с оферта 

с вх. № 330 РД-08/29.06.2020 г., 13:05 ч.  Председателят на комисията оповести нейното 

съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Председателят 

предложи на представителите на присъстващите участници да подпишат техническото 

предложение и  плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, като представителят на 

„РСР“ ЕООД подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”, касаещи обособена позиция № 3. 

6. „Еврогруп 33“ ЕООД, ЕИК: 115822682, участва за Обособена позиция № 5, 

представлявано от Пламен Манолов Янков в качеството му на управител, със седалище 

и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4003, район Северен, бул. „България“ № 4, 

Секция Д, офис 5, тел.: 032/664311, факс: 032/664377 Електронна 

поща: eurogroup@abv.bg,  с оферта с вх. № 331 РД-08/29.06.2020 г., 13:06 ч.  

Председателят на комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете 

на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Председателят предложи на представителите на присъстващите 

участници да подпишат техническото предложение и  плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”, като представителите от другите участници отказаха да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

7. „Т.Е.А.М.“ ООД, ЕИК: 040215128, участва за Обособена позиция № 1, 

представлявано от Красимир Иванов Ставрев в качеството му на управител, със 

седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1606, район Красно село, бул. „Ген. 

Тотлебен“ № 71-73, ет. 6,тел.: 02/9516883,факс: 02/9549234  с оферта с вх. № 335 РД-

08/29.06.2020 г., 14:50 ч.  Председателят на комисията оповести нейното съдържание и 

провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Председателят предложи на 
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представителите на присъстващите участници да подпишат техническото предложение 

и  плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, като представителите от другите 

участници отказаха да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

8. „Елпак лизинг“ ЕООД, ЕИК: 200872196, участва за Обособена позиция № 3, 

представлявано от Пламен Антонов Калайджиев в качеството му на управител, със 

седалище и адрес за кореспонденция: гр. Варна 9002, район Приморски, ул. „Иван 

Богоров“ № 12, тел.: 052/602 360, факс: 052/699 060, Електронна поща: elpak@elpak.bg, 

Интернет страница: www.elpak.com,  с оферта с вх. № 336 РД-08/29.06.2020 г., 14:51 ч.  

Председателят на комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете 

на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Председателят предложи на представителите на присъстващите 

участници да подпишат техническото предложение и  плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”, като представителят на „РСР“ ЕООД подписа техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, касаещи обособена 

позиция № 3. 

9. „Лабприм“ ЕООД, ЕИК: 203424045, участва за Обособена позиция № 1 и 3, 

представлявано от Анна Божидарова Гаджова и Христо Илиев Гаджов в качеството им 

на управители, със седалище гр. София 1712, район Младост,  

ж.к. Младост 4, ул. „Нов ден”, бл. 429, вх. 2, ет. 2, ап. 33 и адрес за кореспонденция: гр. 

София 1202, ул. „Каменоделска“№5,ет.7,офис 701:  с оферта с вх. № 337 РД-

08/29.06.2020 г., 15:15 ч.  Председателят на комисията оповести нейното съдържание и 

провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Председателят предложи на 

представителите на присъстващите участници да подпишат техническото предложение 

и  плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, като представителят на „РСР“ ЕООД 

подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, 

касаещи обособена позиция № 3. 

10. „Лабексперт“ ООД, ЕИК: 175194011, участва за Обособена позиция № 2, 5, 6, 7 

и 8, представлявано от Дарина Иванова Маринова и Стоян Георгиев Маринов в 

качеството им на управители, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1839, 

район Кремиковци, бул. „Ботевградско шосе“ № 268, ет. 3, ап. офис 8,  с оферта с                

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г., 15:25 ч.  Председателят на комисията оповести нейното 

съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
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ценови параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Председателят 

предложи на представителите на присъстващите участници да подпишат техническото 

предложение и  плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, като представителите 

от другите участници отказаха да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

 

С извършване на горните действия, на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, приключи 

публичната част от заседанието на комисията.  

 

На закрито заседание комисията продължи своята работа с подробно разглеждане на 

документите за съответствието им с изискванията на чл. 39 от ППЗОП и предварително 

обявените изисквания.  

 

Участник № 1 - „Лабтех“ ЕООД - Обособена позиция № 4 

 

„Лабтех“ ЕООД с ЕИК: 115752045, участва за Обособена позиция № 4 

представлявано от Стамен Георгиев Стоянов, в качеството му на управител, в качеството 

му на управител, видно от извършена справка в Търговския регистър.  

Участникът е подал оферта за участие, като декларира в ЕЕДОП, че при 

изпълнението на обществената поръчка няма да ползва подизпълнители и капацитета на 

други субекти. 

При извършване на подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства , съгласно изискванията на Възложителя към 

личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в раздел III от 

Обявлението за обществена поръчка и в раздел III и раздел IV от документацията  за 

участие комисията констатира, че участникът „Лабтех“ ЕООД е декларирал в ЕЕДОП 

всички обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията на настоящата обществена поръчка и не се констатират липси, 

непълноти или несъответствия. 

 

Участник № 2 - „РСР“ ЕООД - Обособени позиции №3 

 

„РСР“ ЕООД, ЕИК: 121706547, участва за Обособени позиции № 3, 

представлявано от Рачо Стефанов Рибаров в качеството му на управител, видно от 
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извършена справка в Търговския регистър.  

Участникът е подал оферта за участие, като декларира в ЕЕДОП, че при 

изпълнението на обществената поръчка няма да ползва подизпълнители и капацитета на 

други субекти. 

При извършване на подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 

личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в раздел III от 

Обявлението за обществена поръчка и в раздел III и раздел IV от документацията  за 

участие комисията констатира, че участникът „РСР“ ЕООД е декларирал в ЕЕДОП 

всички обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията на настоящата обществена поръчка и не се констатират липси, 

непълноти или несъответствия. 

 

Участник № 3 - „Лабимекс“ АД - Обособена позиция № 2  

 

„Лабимекс“ АД, ЕИК: 204542274, участва за Обособени позиции № 2, 

представлявано от Димитър Буйнов Христов в качеството му на изпълнителен директор 

и Мария Гочева Узунова-Буйнова и Мария Георгиева Ангелова в качеството им на 

членове на Съвета на директорите на дружеството, видно от извършена справка в 

Търговския регистър.  

 

Участникът е подал оферта за участие, като декларира в ЕЕДОП, че при 

изпълнението на обществената поръчка няма да ползва подизпълнители и капацитета на 

други субекти. 

 

При извършване на подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 

личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в раздел III от 

Обявлението за обществена поръчка и в раздел III и раздел IV от документацията  за 

участие комисията констатира , че участникът „Лабимекс“ АД е декларирал в ЕЕДОП 

всички обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията на настоящата обществена поръчка и не се констатират липси, 

непълноти или несъответствия. 
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Участник № 4 - „Никора 2000“ ЕООД - Обособена позиция № 2  

 

„Никора 2000“ ЕООД, ЕИК: 130314552, участва за Обособена позиция № 2, 

представлявано от Николай Николов Съботинков в качеството му на управител, видно 

от извършена справка в Търговския регистър.  

Участникът е подал оферта за участие, като декларира в ЕЕДОП, че при 

изпълнението на обществената поръчка няма да ползва подизпълнители и капацитета на 

други субекти. 

При извършване на подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 

личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в раздел III от 

Обявлението за обществена поръчка и в раздел III и раздел IV от документацията  за 

участие комисията констатира , че участникът „Никора 2000“ ЕООД е декларирал в 

ЕЕДОП всички обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията на настоящата обществена поръчка и не се констатират липси, 

непълноти или несъответствия. 

 

Участник № 5 - „Марвел“ ООД - Обособена позиция № 3 и 4  

 

„Марвел“ ООД, ЕИК: 010486426, участва за Обособена позиция № 3 и 4, 

представлявано от Любомир Божинов Маринов и Стефка Христова Маринова в 

качеството им на управители, видно от извършена справка в Търговския регистър.  

Участникът е подал оферта за участие, като декларира в ЕЕДОП, че при 

изпълнението на обществената поръчка няма да ползва подизпълнители и капацитета на 

други субекти. 

При извършване на подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 

личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в раздел III от 

Обявлението за обществена поръчка и в раздел III и раздел IV от документацията  за 

участие комисията констатира, че участникът „Марвел“ ООД е декларирал в ЕЕДОП 

всички обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията на настоящата обществена поръчка и не се констатират липси, 

непълноти или несъответствия. 
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Участник № 6 - „Еврогруп 33“ ЕООД - Обособена позиция № 5  

 

„Еврогруп 33“ ЕООД, ЕИК: 115822682, участва за Обособена позиция № 5, 

представлявано от Пламен Манолов Янков в качеството му на управител, видно от 

извършена справка в Търговския регистър.  

Участникът е подал оферта за участие, като декларира в ЕЕДОП, че при 

изпълнението на обществената поръчка няма да ползва подизпълнители и капацитета на 

други субекти. 

При извършване на подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 

личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в раздел III от 

Обявлението за обществена поръчка и в раздел III и раздел IV от документацията  за 

участие комисията констатира, че участникът „Еврогруп 33“ ЕООД е декларирал в 

ЕЕДОП всички обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията на настоящата обществена поръчка и не се констатират липси, 

непълноти или несъответствия. 

 

Участник № 7 - „Т.Е.А.М.“ ООД - Обособена позиция № 1  

 

„Т.Е.А.М.“ ООД, ЕИК: 040215128, участва за Обособена позиция № 1, 

представлявано от Красимир Иванов Ставрев в качеството му на управител, видно от 

извършена справка в Търговския регистър.  

Участникът е подал оферта за участие, като декларира в ЕЕДОП, че при 

изпълнението на обществената поръчка няма да ползва подизпълнители и капацитета на 

други субекти. 

При извършване на подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 

личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в раздел III от 

Обявлението за обществена поръчка и в раздел III и раздел IV от документацията  за 

участие комисията констатира, че участникът „Т.Е.А.М.“ ООД е декларирал в ЕЕДОП 

всички обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията на настоящата обществена поръчка и не се констатират липси, 

непълноти или несъответствия. 
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Участник № 8 - „Елпак лизинг“ ЕООД - Обособена позиция № 3  

 

„Елпак лизинг“ ЕООД, ЕИК: 200872196, участва за Обособена позиция № 3, 

представлявано от Пламен Антонов Калайджиев в качеството му на управител, видно от 

извършена справка в Търговския регистър.  

Участникът е подал оферта за участие, като декларира в ЕЕДОП, че при 

изпълнението на обществената поръчка няма да ползва подизпълнители и капацитета на 

други субекти. 

При извършване на подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 

личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в раздел III от 

Обявлението за обществена поръчка и в раздел III и раздел IV от документацията  за 

участие комисията констатира, че участникът „Елпак лизинг“ ЕООД е декларирал в 

ЕЕДОП всички обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията на настоящата обществена поръчка и не се констатират липси, 

непълноти или несъответствия. 

 

Участник № 9 - „Лабприм“ ЕООД - Обособена позиция № 1 и 3  

 

„Лабприм“ ЕООД, ЕИК: 203424045, участва за Обособена позиция № 1 и 3, 

представлявано от Анна Божидарова Гаджова и Христо Илиев Гаджов в качеството им 

на управители, видно от извършена справка в Търговския регистър.  

Участникът е подал оферта за участие, като декларира в ЕЕДОП, че при 

изпълнението на обществената поръчка няма да ползва подизпълнители и капацитета на 

други субекти. 

При извършване на подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 

личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в раздел III от 

Обявлението за обществена поръчка и в раздел III и раздел IV от документацията  за 

участие комисията констатира, че участникът „Лабприм“ ЕООД е декларирал в ЕЕДОП 

всички обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията на настоящата обществена поръчка и не се констатират липси, 

непълноти или несъответствия. 
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Участник № 10 - „Лабексперт“ ООД - Обособена позиция № 2, 5, 6, 7 и 8 

 

„Лабексперт“ ООД, ЕИК: 175194011, участва за Обособена позиция № 2, 5, 6, 7 

и 8, представлявано от Дарина Иванова Маринова и Стоян Георгиев Маринов в 

качеството им на управители, видно от извършена справка в Търговския регистър.  

Участникът е подал оферта за участие, като декларира в ЕЕДОП, че при 

изпълнението на обществената поръчка няма да ползва подизпълнители и капацитета на 

други субекти. 

При извършване на подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 

личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в раздел III от 

Обявлението за обществена поръчка и в раздел III и раздел IV от документацията  за 

участие комисията констатира, че участникът „Лабексперт“ ООД е декларирал в 

ЕЕДОП всички обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията на настоящата обществена поръчка и не се констатират липси, 

непълноти или несъответствия. 

 

Предвид направените констатации и във връзка с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 

комисията взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

I. Допуска до разглеждане Техническото предложение на участниците: 

Участник № 1 - „Лабтех“ ЕООД - Обособена позиция № 4 

Участник № 2 - „РСР“ ЕООД - Обособени позиции №3 

Участник № 3 - „Лабимекс“ АД - Обособена позиция № 2 

Участник № 4 - „Никора 2000“ ЕООД - Обособена позиция № 2 

Участник № 5 - „Марвел“ ООД - Обособена позиция № 3 и 4 

Участник № 6 - „Еврогруп 33“ ЕООД - Обособена позиция № 5 

Участник № 7 - „Т.Е.А.М.“ ООД - Обособена позиция № 1 

Участник № 8 - „Елпак лизинг“ ЕООД - Обособена позиция № 3 

Участник № 9 - „Лабприм“ ЕООД - Обособена позиция № 1 и 3 

Участник № 10 - „Лабексперт“ ООД - Обособена позиция № 2, 5, 6, 7 и 8 

На 20.07.2020 г. от 15:30 часа в сградата на Института по минералогия и 
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кристалография „Акад. Иван Костов“ на адрес: гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“ № 2,         

бл. 107,  в изпълнение на заповед № 240 РД-09/30.06.2020 г. на Директора на Института 

по минералогия и кристалография – проф. д-р Росица Николова, комисията се събра на 

закрито заседание да разгледа представените от участниците Технически предложения 

за изпълнение на обществена поръчка възлагана чрез открита процедура с предмет: 

 “ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И 

КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – 

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА 

МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“. 

 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

техническите предложения на допуснатите участниците и проверка на тяхното 

съответствие с предварително обявените условия, по реда на тяхното постъпване и 

констатира следното: 

 

За обособена позиция № 1 - Доставка на Спектрофотометър, работещ в 

Ултравиолетoвия  и Видимия (UV-Vis) спектрален диапазон; 

 

Участник „Т.Е.А.М.“ ООД, по обособена позиция № 1, оферта с                                   

вх. № 335 РД-08/29.06.2020 г. 

 

1.1 Относно наличност на представените документи: 

 Техническо предложение (Приложение № 2) - оригинал, подписано и 

подпечатано; 

 Приложение към Техническо предложение на предлаганата по обособена позиция 

№ 1 апаратура Agilent Cary 4000 UV-VIS (G9824AA); 

 Брошура за продукта, на български и английски език; 

 Гарантирани спецификации Agilent Cary 4000/5000/6000i UV-VIS-NIR на 

български и английски език. 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 

 

1.2.1. В техническото предложение Участник „Т.Е.А.М.“ ООД, се задължава да 
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изпълни обществената поръчка в срок от 2 (два) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя, като: 

- доставката инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в 

експлоатация на оборудването ще се осъществи в срок от 2 (два) месеца от получаване 

на възлагателно писмо на Възложителя; 

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 

поддръжка на оборудването ще е с продължителност от 2 (два) календарни дни от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването. 

Предложеният срок за гаранционен сервиз е 3 (три) години. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага 

доставката на резервни части от чужбина – до 40 (четиридесет) календарни дни от датата 

на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 

или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до 

90 (деветдесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или 

повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено на/през 2020г. и е 

окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер 

и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с посочени 

продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за 

експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 

стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 

радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 3 (трима) специалисти. 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за пускане на проби, 

работа с апарат, анализ и обработка на резултатите на минимум 3 (трима) специалисти. 

 
Участник „Т.Е.А.М.“ ООД Модел: Agilent Cary 4000 UV-VIS (G9824AA) 

 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Съответствие Да/Не 

 

Сканиращ спектрофотометър с компютърно 

управление 

Да 

Agilent Cary 4000/5000/6000, Гарантирани 

спецификации, В брошура Общ преглед на дизайна 

Стр.15 software 

Уредът да е окомплектован за измерване в ДА 



   
 

 

 
 

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. 

 

15 

 

режими на абсорбция, трансмисия и 

отражение  

Брошура стр. 8,9,11 

Приложение към Техническо предложение стр. 1  

Уредът да работи в режими на сканиране и 

измерване на зададена дължина на вълната в 

целия предложен спектрален обхват 

Да 

В Гарантирани спецификации стр. 4 (Експлоатационни 

спецификации)  

Уредът да може да измерва прахови проби, 

течни проби, кристални пластинки и тънки 

филми 

Да  

Брошура  стр.8-9 

 

Уредът да има кварцово покрита оптика за 

стабилност във времето 

Да 

Брошура Стр.5,  Silica  overcoated  

Защитава оптиката и позволява почистване на 

отразяващата повърхност 

Уредът да определя цветови характеристики 

на проби. Измерването на цвета да се 

извършва като определяне на координати и 

определяне на разликата в цветовете. 

ДА 

Брошура  Стр.3, Измерване на цвят и цветови анализ 

Уредът да позволява бърза смяна на 

аксесоари и приставки 

Да 

Брошура  Стр.5, Заключваща система LockDown 

В Гарантирани спецификации 

Двойнолъчева оптична система с двоен 

монохроматор 

Да  

Брошура  Стр.5, двулъчев с двоен Littrow монохроматор 

В Гарантирани спецификации стр. 1 

Източници: деутериева и халогенна лампи Да  

В Гарантирани спецификации стр. 1 (Волфрам халоген и 

дъгов деутериев) 

Спектрален обхват от: 190 nm до 900 nm или 

по-широк (по широк да се разбира например 

170-900 nm, или 190-3200 nm, или 170-

2700nm, т.е. множество, съдържащо 

подмножеството 190-900 nm). 

Да, 175-900 nm 

В Гарантирани спецификации стр. 2 

Спектрална ивица на пропускане (процеп): 

програмируема с минимум пет стойности в 

обхвата от ≤ 0.2 до ≤ 4 nm 

Да 

В Гарантирани спецификации  Стр.4  

Програмируема с множество стойности по избор със 

стъпка 0.01 nm в обхвата от 0.01 до 5 nm 

Точност на дължината на вълната: ≤ 0.1 nm   Да ±0.08 nm 

В Гарантирани спецификации  Стр.2 

Възпроизводимост на дължината на вълната: 

≤ 0.05 nm 
Да 0.025 nm 

В Гарантирани спецификации  Стр.2 

Разсеяна светлина при 220 nm (%T): ≤ 

0.005%  
Да светлина при 220 nm (%T):  0.00007% 

В Гарантирани спецификации  Стр.2 

Фотометричен обхват: ±4 А и по-голям Да  

±8 А  (ABS ) В Гарантирани спецификации  Стр.2 

Фотометрична точност: ≤ 0.003 A Да ≤0.00025 A 

В Гарантирани спецификации  Стр.2 

Фотометрична стабилност при 500 nm: ≤ 

0.001 A/h   

Да стабилност при 500 nm: ≤ 0.00018 A/h   

В Таблица експлоатационни спецификации 

Фотометрична възпроизводимост: ≤ 0.001 A Да ≤ 0.00008 A / <0.00014 

В Таблица експлоатационни спецификации 

Уредът да има автоматична проверка на Да  
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точността на дължината на вълната  В Гарантирани спецификации  Стр.2 

Модул с живачна лампа за автоматична валидация на 

точността на дължината на вълната  

Лицензиран софтуер за пълно управление на 

спектрофотометъра и за получаване, 

обработка и съхранение на данните от 

измерванията, включително и за измерване 

на цветови характеристики на твърди и 

течни проби. 

Да 

Брошура  Стр.5,  Cary WinUV 

 

Компютърната система трябва да е 

съвместима с предложения софтуер и да 

отговаря на изискванията на производителя, 

но да е минимум със следните 

характеристики: 

Процесор: 6 ядра, 3.0 GHz, Памет: най-малко 

8 GB RAM; най-малко 500 GB SSD твърд 

диск; DVDRW; Периферни устройства: 

Оптична Мишка за USB, клавиатура, 

наличие на USB 3.0 и USB 2.0; Монитор: 

16:9, лазерен принтер формат А4 

ДА 

Стр. 3 Приложение към Техническо предложение  

Компютърна система напълно съвместима със 

специализирания предложен софтуер и напълно 

отговаряща на изискванията на производителя: 

Процесор: 6 ядра, 3.0 GHz, Памет: най-малко 8 GB RAM; 

най-малко 500 GB SSD твърд диск; DVDRW; Периферни 

устройства: Оптична Мишка за USB, клавиатура, 

наличие на USB 3.0 и USB 2.0; Монитор: 16:9, лазерен 

принтер формат А4 

Софтуер за обработка на данните от 

измерванията, включително и за измерване 

на цветови характеристики на твърди и 

течни проби. – минимум 10 бр. / лиценза  

ДА 

Стр. 3 Приложение към Техническо предложение 

Cary WINUV и Cary WinUV Color 

25 бр. лиценза Cary WinUV Academic 

 

Аксесоари и консумативи  

Интеграционна сфера с вграден детектор за 

измерване на дифузно отражение с диаметър 

≥ 75 mm; да включва държач за прахови 

проби и стандарт за калибриране 

ДА  

Стр. 3 Приложение към Техническо предложение  

Стр.9 от брошурата DRA-900, с диаметър ≥ 110 mm; 

 

Кюветодържател за кювети 10 mm оптичен 

път и обем на пробата до 3.5 ml) 

ДА  

Стр. 3 Приложение към Техническо предложение  

Стр.9 от брошурата Agilent аксесоари 

  

Кюветодържател с променлива дължина за 

кювети до 50 mm оптичен път 

ДА  

Стр. 3 Приложение към Техническо предложение  

Стр.8 от брошурата Agilent аксесоари 

Държач за твърди образци (пластинки и 

тънки филми) за измерване в режим на 

пропускане 

ДА  

Стр. 3 Приложение към Техническо предложение  

Стр.8 от брошурата Agilent аксесоари (solid sample 

holder) 

 

Кварцови кювети 10 mm оптичен път – 4 бр. ДА 

Стр. 3 Приложение към Техническо предложение  

Стр.9 от брошурата Консумативи кювети  Agilent 

консумативи 

 

 

Кварцови кювети 10 mm оптичен път за 

ДА 

Стр. 3, 4 Приложение към Техническо предложение  
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микрообеми под 700 микролитра – 2 бр. Стр.9 от брошурата Консумативи кювети Agilent 

консумативи 

Кварцови кювети 10 mm оптичен път за 

микрообеми под 100 микролитра – 2 бр. 

ДА 

Стр. 4 Приложение към Техническо предложение  

Стр.9 от брошурата Консумативи кювети  Agilent 

консумативи 

Кварцови кювети 50 mm оптичен път – 2 бр.  ДА 

Стр. 4 Приложение към Техническо предложение 

Стр.9 от брошурата Консумативи кювети Agilent 

консумативи 

Доставка, инсталация, пускане в действие и 

обучение да бъдат включени в цената 

ДА 

Техническо предложение (Приложение 2) 

Документация на английски или български 

език 

Да 

Техническо предложение (Приложение 2) 

 

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 

цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя 

за допускане до оценяване по Технически показатели на офертата на Участник 

„Т.Е.А.М.“ ООД по обособена позиция № 1.  

 

Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата 

на Участник „Т.Е.А.М.“ ООД, по обособена позиция № 1. 

 

Комисията пристъпи към оценка на техническите показатели на офертата на 

Участник „Т.Е.А.М.“ ООД по обособена позиция № 1.  

 

1.3. Оценка на Показател „допълнителни технически и функционални 

изисквания” (Птфх) на офертата на Участник „Т.Е.А.М.“ ООД по обособена позиция   

№ 1. 

 

 
Показател Описание на 

изискването 

Точки при 

наличие Птфх 
Участник „Т.Е.А.М.“ ООД  

Модел: Agilent Cary 4000 UV-VIS 

(G9824AA 

Продухване с азотна оптиката 10 10 

Брошура стр. 5 

Продухване с азот на отделението 

за проби 

10 10 

Брошура стр. 5 

Работа на апарата в диапазона най-

малко 175 до 900 nm и наличие на 

две и повече кювети за работа в 

този диапазон 

20 

 

20 

Стр. 4 Приложение към Техническо 

предложение  

В Гарантирани спецификации  

Стр.2 

Интеграционна сфера с диаметър  

110 mm 

10 10 

Стр. 3 и 4 Приложение към 
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Техническо предложение  

Стр.9 от брошурата DRA-900, с 

диаметър ≥ 110 mm; 

 

Спектрална ивица на пропускане 

(процеп): програмируема в обхвата 

най-малко от 0.01 до 5 nm 

10 10 

В Гарантирани спецификации  

Стр.4  

Програмируема с множество 

стойности по избор със стъпка 0.01 

nm в обхвата от 0.01 до 5 nm 

Фотометричен обхват  + 6 10 10 

±8 А  (ABS ) В Гарантирани 

спецификации  Стр.2 

Фотометрична точност  0.0003 10 10 

<0.00025 В Гарантирани 

спецификации  Стр.2 

Фотометрична стабилност при 500 

nm  0.0002 A/час 

10 10 

< 0.00018 В Гарантирани 

спецификации  Стр.3 

Фотометрична възпроизводимост 

 0.0001 

10 0 

< 0.00008  и  <0.00014  В 

Гарантирани спецификации  Стр.3 

Пелтиетермостатираща приставка, 

включващ обхват най-малко 0-

80оС 

10 10 

Стр. 4 Приложение към Техническо 

предложение 

Брошура стр. 8  

ОБЩО точки   100 

 

Птфх Участник „Т.Е.А.М.“ ООД  = 0.5 * (100/100) *100 = 50 т. 

 

1.4. Оценка на Показател „ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ“ (Пгс) на офертата на 

Участник „Т.Е.А.М.“ ООД по обособена позиция 1. 

 
Показател Стойност точки Участник „Т.Е.А.М.“ ООД 

Пгс Гаранционeн сервиз: 3 години и 

повече 

5 5  

Три години, Техническо предложение 

(Приложение 2) 

 

Пгс Участник „Т.Е.А.М.“ ООД  =  0.1 * (5/5) *100 = 10 т. 

 

Участник „Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция № 1, оферта с                                  

вх. № 337 РД-08/ 29.06.2020 г. 

 

1.1 Относно наличност на представените документи: 
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 Техническо предложение (Приложение № 2) - оригинал, подписано и 

подпечатано; 

 Приложение 1.1 към Техническо предложение на предлаганата по обособена 

позиция № 1 апаратура V-760 Jasco, Минимални технически характеристики и 

функционалности за конфигурацията която се предлага от участника; 

 Брошура за продукта, V700 Series на български и английски език; 

 ILV-924/ILN-9250ILN-902i ръководство на български и английски език; 

 V730/750/760/770/780 функционално ръководство на български и английски език; 

 Спецификация Кювети на български и английски език; 

 Писмо Jasco на български и английски език; 

 Описание на Компютърна конфигурация, Монитор и  принтер на български и 

английски език 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 

 

1.2.1. В техническото предложение Участник „Лабприм“ ЕООД, се задължава да 

изпълни обществената поръчка в срок от 3 (три месеца) от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя, като: 

- доставката, инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в 

експлоатация на оборудването ще се осъществи в срок от 3 (три месеца) от получаване 

на възлагателно писмо на; 

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 

поддръжка на оборудването ще е с продължителност от 5 (пет) календарни дни от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването. 

Предложеният срок за гаранционен сервиз е 3 (три) години. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага 

доставката на резервни части от чужбина – до 40 (четиридесет) календарни дни от датата 

на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 

или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до 

90 (деветдесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или 
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повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено на/през 2020г. и е 

окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер 

и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с посочени 

продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за 

експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 

стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 

радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 2 (двама) специалисти. 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за пускане на проби, 

работа с апарат, анализ и обработка на резултатите на минимум 2 (двама) специалисти. 

 

 
Участник „Лабприм“ ЕООД 

 
Модел:  V-760 Jasco Japan 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Съответствие Да/Не 

 

Сканиращ спектрофотометър с компютърно 

управление 

Да 

Стр.7  от брошурата 

Стр. 22 software 

Уредът да е окомплектован за измерване в 

режими на абсорбция, трансмисия и 

отражение  

Да 

Стр. 1 от Приложение 1.1 

Стр.7  от брошурата 

Performance and Application 

Уредът да работи в режими на сканиране и 

измерване на зададена дължина на вълната в 

целия предложен спектрален обхват 

Да  

Стр. 1 от Приложение 1.1 

Стр.7 и 31  от брошурата 

 

Уредът да може да измерва прахови проби, 

течни проби, кристални пластинки и тънки 

филми 

Да  

Стр. 1 от Приложение 1.1 

Стр.7  от брошурата 

Performance and Application 

 

Уредът да има кварцово покрита оптика за 

стабилност във времето 

Да 

Писмо от Jasco, че всички оптични елементи са от кварц 

Уредът да определя цветови характеристики 

на проби. Измерването на цвета да се 

извършва като определяне на координати и 

определяне на разликата в цветовете. 

Да 

Стр.28 Color analysis 

 

Уредът да позволява бърза смяна на 

аксесоари и приставки 

ДА 

Автоматично разпознаване стр.4 

Двойнолъчева оптична система с двоен ДА 



   
 

 

 
 

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. 

 

21 

 

монохроматор Стр.7  от брошурата 

System features 

Стр.31 

 

Източници: деутериева и халогенна лампи Да 

Стр.31 

 

Спектрален обхват от: 190 nm до 900 nm или 

по-широк (по широк да се разбира например 

170-900 nm, или 190-3200 nm, или 170-

2700nm, т.е. множество, съдържащо 

подмножеството 190-900 nm). 

ДА  

187-900 nm 

Стр.7  от брошурата 

System features 

Стр.31 

 

Спектрална ивица на пропускане (процеп): 

програмируема с минимум пет стойности в 

обхвата от ≤ 0.2 до ≤ 4 nm 

Да 

Стр.31 от брошурата 

Програмируема със седем стойности 0.1;0.2;0.5;1;2;5;10 

nm 

 

Точност на дължината на вълната: ≤ 0.1 nm   Да 

Стр.31 ±0.1nm 

 

Възпроизводимост на дължината на вълната: 

≤ 0.05 nm 

Да 

Стр.31 ±0.05 nm 

 

Разсеяна светлина при 220 nm (%T): ≤ 

0.005%  

Да 

Стр.31 Разсеяна светлина при 220 nm (%T): 0.00008% 

 

Фотометричен обхват: ±4 А и по-голям Да 

Стр.31 -4 до  6 Abs 

 

Фотометрична точност: ≤ 0.003 A Да 

Стр.31 

Фотометрична точност: ±0.0025 A 

 

Фотометрична стабилност при 500 nm: ≤ 

0.001 A/h   

Да 

Стр.31 

Фотометрична стабилност при 500 nm: ≤ 0.00003 A/h   

Фотометрична възпроизводимост: ≤ 0.001 A Да 

Стр.6 

От Hardware/Function Manual 

Фотометрична възпроизводимост: ≤ 0.0005 A 

 

Уредът да има автоматична проверка на 

точността на дължината на вълната  

Да 

 Писмо от Jasco за автоматична проверка на точността на 

дължината на вълната 

 

Лицензиран софтуер за пълно управление на 

спектрофотометъра и за получаване, 

обработка и съхранение на данните от 

ДА 

Стр.22 ; 24-25; software Spectra Manager 

Стр.28 Color analysis 
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измерванията, включително и за измерване 

на цветови характеристики на твърди и 

течни проби. 

Компютърната система трябва да е 

съвместима с предложения софтуер и да 

отговаря на изискванията на производителя, 

но да е минимум със следните 

характеристики: 

Процесор: 6 ядра, 3.0 GHz, Памет: най-малко 

8 GB RAM; най-малко 500 GB SSD твърд 

диск; DVDRW; Периферни устройства: 

Оптична Мишка за USB, клавиатура, 

наличие на USB 3.0 и USB 2.0; Монитор: 

16:9, лазерен принтер формат А4 

Да  

Описание на Компютърна конфигурация, Монитор и  

принтер 

Софтуер за обработка на данните от 

измерванията, включително и за измерване 

на цветови характеристики на твърди и 

течни проби. – минимум 10 бр. / лиценза  

ДА 

Стр.22 ; 24-25; software Spectra Manager 

Стр.28 Color analysis 

Стр. 2 от Приложение 1.1 

минимум 10 бр. / лиценза 

Аксесоари и консумативи  

Интеграционна сфера с вграден детектор за 

измерване на дифузно отражение с диаметър 

≥ 75 mm; да включва държач за прахови 

проби и стандарт за калибриране 

Да  

Стр.16 от брошурата 

Стр. 1-2 

От ILV-924 

 Hardware/Functional Manual 150 мм на интеграционна 

сфера 

 

Кюветодържател за кювети 10 mm оптичен 

път и обем на пробата до 3.5 ml) 

Да  

Писмо от Jasco, че се доставя със стандартен държач 

 Кюветодържател с променлива дължина за 

кювети до 50 mm оптичен път 

Да  

Стр. 13 от брошурата 

LSE-701 long path cell holder 10, 10, 50 , 100 mm 

Държач за твърди образци (пластинки и 

тънки филми) за измерване в режим на 

пропускане 

Да  

Стр. 13 от брошурата 

FLH-740/FLH-741 

Държач за пластинки и тънки филми за измерване в 

режим на пропускане 

Кварцови кювети 10 mm оптичен път – 4 бр. Да 

18-Q-10  

Стр.8 От Hardware/Functional Manual,  

Спецификация Кювети 

 

Кварцови кювети 10 mm оптичен път за 

микрообеми под 700 микролитра – 2 бр. 

Да 

1-Q-10  

Стр.8 От Hardware/Functional Manual 

Спецификация Кювети 

Кварцови кювети 10 mm оптичен път за 

микрообеми под 100 микролитра – 2 бр. 

Да 

16.100-Q-10 /Z8.5 

Стр.10 От Hardware/Functional Manual 

Спецификация Кювети 
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Кварцови кювети 50 mm оптичен път – 2 бр.  Да 

Стр.8 От Hardware/Functional Manual, Стр. 3 от 

Приложение 1.1 

Инсталация, поддръжка, обучение  

Доставка, инсталация, пускане в действие и 

обучение да бъдат включени в цената 

ДА 

Техническо предложение (Приложение 2) 

Документация на английски или български 

език 

Да 

Техническо предложение (Приложение 2) 

 

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 

цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя 

за допускане до оценяване по Технически показатели на офертата на Участник 

„Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция № 1.  

 

Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата 

на Участник „Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция № 1.  

 

Комисията пристъпи към оценка на техническите показатели на офертата на 

Участник „Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция № 1.  

 

1.3. Оценка на Показател „допълнителни технически и функционални 

изисквания ” (Птфх) на офертата на Участник „Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция 

№ 1.  

 

 
Показател Описание на 

изискването 

Точки при 

наличие Птфх 

Участник „Лабприм“ ЕООД 

Модел:  V-760 Jasco Japan 

Продухване с азотна оптиката 10 0 

Продухване с азот на отделението 

за проби 

10 0 

Работа на апарата в диапазона най-

малко 175 до 900 nm и наличие на 

две и повече кювети за работа в 

този диапазон 

20 

 

20  

187 -900 е  вътре в  диапазона 175-

900 
Стр.7  от брошурата 

System features 

Стр.31 

 

Интеграционна сфера с диаметър  

110 mm 

10 10 
От ILV-924 

 Hardware/Functional Manual 150 мм на 

интеграционна сфера 

 

Спектрална ивица на пропускане 

(процеп): програмируема в обхвата 

най-малко от 0.01 до 5 nm 

10 0 

От 0.1 до 10 
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Фотометричен обхват  + 6 10 10  
Стр.31 -4 до  6 Abs 

Фотометрична точност  0.0003 10 0 

Фотометрична стабилност при 500 

nm  0.0002 A/час 

10 10 

0,00003 Стр.31 

Фотометрична възпроизводимост 

 0.0001 

10 0 

Пелтиетермостатираща приставка, 

включващ обхват най-малко 0-

80оС 

10 10 

ETCR-762  

ОБЩО точки   60 

 

Птфх Участник „Лабприм“ ЕООД  =  0.5 * (60/100) *100 = 30 т. 

 

 

1.4. Оценка на Показател „ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ“ (Пгс) на офертата на 

Участник „Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция 1.  

 
Показател Стойност точки Участник „Лабприм“ ЕООД 

Пгс Гаранционен сервиз: 3 години и 

повече 

5 5  

Техническо предложение (Приложение 

2) 

 

Пгс Участник „Лабприм“ ЕООД  =  0.1 * (5/5) *100 = 10 т. 

 

 

За обособена позиция № 2 - Доставка на Планетарна топкова мелница;  

 

Участник „Лабимекс“ АД, по обособена позиция № 2, оферта с                                     

вх. № 326 РД-08/ 26.06.2020 г.  

 

1.1 Относно наличност на представените документи от участник „Лабимекс“ АД 

 Техническо предложение (Приложение № 2) - оригинал, подписано и 

подпечатано; 

 Приложение 1.1 към Техническо предложение на предлаганата по обособена 

позиция № 2 Минимални технически и функционални  изсквания  

 Брошура за продукта, Pulverisette 7 premium line, Fritsch DE, на български и 

английски език; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 
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обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 

 

1.2.1. В техническото предложение Участник „Лабимекс“ АД се задължава да 

изпълни обществената поръчка в срок от 3 (три) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя, като: 

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването ще се осъществи в срок от 3 (три) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя.  

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 

поддръжка на оборудването ще е с продължителност от 2 (два) календарни дни от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването. 

Предложеният срок за гаранционен сервиз е 2 (две) години. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага 

доставката на резервни части от чужбина – до 40 (четиридесет) календарни дни от датата 

на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 

или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до 

90 (деветдесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или 

повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено на/през 2020г. и е 

окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер 

и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с посочени 

продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за 

експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 

стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 

радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 2 (двама) специалисти. 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за пускане на проби, 

работа с апарат, анализ и обработка на резултатите на минимум 2 (двама) специалисти. 
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Лабимекс Планетарна Микро мелница Пулверизете 

7 премуим лайн 07.5000.00/50.9720.00/ 

50.9820.00/50.9620.00/BBF002/ BBF003/ 

BBF006/ BBF004/ 
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Съответствие Да/Не 

 

Еднократна продължителност на смилането 

достигаща до 1 час непрекъсната 

работа или до най-малко 95 оС на държателите 

(Grindingbowl, Grindingjar или 

аналогичен). 

Да 

Стр. 49  

 5.11 продължителност на смилане  

 

Работа с количество на пробата в едно гнездо 

(Grindingbowl, Grindingjar или 

аналогичен): долна граница 1 ml (от 1 ml) 

Да 

Стр. 17  

2  ml ЗА 2  гнезда 

Брой на гнездата (Grindingbowl, Grindingjar или 

аналогичен) за смилане: наймалко две (2) и да са 

четен брой (т.е.4 , 6 и т.н.). 

Да 

Стр. 12 и стр. 17  

Simultaneous processing of to 2 samples 

Възможност за работа с най-малко два различни 

обема на гнездата 

(Grindingbowl, Grindingjar или аналогичен), 

например 20 и 40, 30 и 60 ml, 25 и 65 

ml или други комбинации, попадащи вътре в 

диапазона 19 – 90 ml. 

Да 

Стр. 21   

20/45/80 ml 

Смилащите  купи за  първокласната линия 

PULVERISETTE 7 … 

Възможност за работа с различни размери - 

диаметър - на топките за смилане: 

диаметър на топките, попадащ вътре в диапазона 

от 0.1 до 25 mm. 

Да 

Стр. 21  

Смилащи топчета  >=5 мм 

5 -20 mm 

Стриване на пробата до краен размер на 

частиците под 0,1 µm (Finalfineness или 

аналогичен). 

Да 

Стр. 5  

Final fineness < 0,1 µm 

Скорост на центрофугиране от 100 rpm до най-

малко 1000 rpm, или ускорение не по-малко от 80 

g (g = 9.81 m/s²) или еквивалентно. 

 (1100rpm)  

Стр. 4 И стр.5   

1100 rpm / 95 g 

Диаметър на центрофугиране на гнездата 

(Grindingbowl, Grindingjar или аналогичен ) не по-

малък от 110 mm 

Да 

Стр. 17  

 Effective diameter of main disk  

140 mm 

Наличие на най-малко две ахатови (agate) хавана 

(гнезда) и капаци за тях с обем, попадащ в 

диапазона от 29 до 51 ml и ахатови топки с 

подходящ диаметър и брой за предложените 

гнезда. 

Да 

Техническо  Предложение стр. 4  

2 бр.  с  обем 45  ml  

 50.9720.00 

Автоматична откриване и блокировка/ спиране на 

процеса на смилане при неравномерно 

разпределение на тежестта на гнездата 

Да 

Стр. 12    

В  случай на  недопустими  работни 
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(Automatics hut off, if animbalance is detected или 

аналогичен) 

състояния мелницата блокира и 

автоматично  изключва ако  възникне 

дизбаланс. 

 

Възможност за работа с различни по вид гнезда 

(има се предвид материала) и топки: например 

ахатови, корундови, циркониеви, уякчена 

стомана и други . 

Да 

Стр. 18   
Таблица Material data for grinding 

bowls/grinding balls 
 

Доставка, инсталация, пускане в действие и 

обучение да бъдат включени в цената 

Да 

Техническо  Предложение стр. 1 т.1 

Три/три/ месеца/обучение 2 дни 

Документация на английски или български език Да 

e_premium_line_Planetary_Mills_06 

 

 

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 

цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя 

за допускане до оценяване по Технически показатели на офертата на участник 

„Лабимекс“ АД, по обособена позиция № 2.  

Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели на 

офертата на участник „Лабимекс“ АД, по обособена позиция № 2.  

  

Комисията пристъпи към оценка на техническите показатели на офертата на 

участник „Лабимекс“ АД, по обособена позиция № 2.  

 

1.3. Оценка на Показател „допълнителни технически и функционални 

изисквания ” (Птфх) на офертата на участник „Лабимекс“ АД, по обособена позиция   

№ 2.  

 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Точки при 

изпълнение  
Участник „Лабимекс“ 

АД  
Работа в инертна газова атмосфера 10 10 

Техническо  Предложение 

стр. 5  

 

Регулиране на налягането на газовата атмосфера 15 15  

Техническо  Предложение 

стр. 5  

Ръчно 

Наличие на две ахатови (agate) хавана (гнезда) и 

капаци за тях с обем, попадащ в диапазона 19-29 

10 10  

Техническо  Предложение 
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ml и ахатови топки с подходящ диаметър и брой 

за предложените гнезда 

стр. 5  

20 ml и 10 бр. ахатови топки 

Наличие на две ахатови (agate) хавана (гнезда) и 

капаци за тях с обем попадащ в диапазона 52-90 

ml и ахатови топки с подходящ диаметър и брой 

за предложените гнезда 

10 10  

Техническо  Предложение 

стр. 3  

80 ml и 10 бр. ахатови топки  

ахатов (agate) хаван 15-20 ml и ахатов пестик за 

предварително ръчно смилане 

10 10  

Техническо  Предложение 

стр. 6  

ахатов (agate) хаван с обем 

15 ml 

ахатов (agate) хаван с обем 25-50 ml и ахатов 

пестик за предварително ръчно смилане 

10 10  

Техническо  Предложение 

стр. 6  

ахатов (agate) хаван с обем 

30 ml 

ахатов (agate) хаван 150-250 ml и ахатов пестик 

за предварително ръчно смилане 

10 10  

Техническо  Предложение 

стр. 6  

ахатов (agate) хаван с обем 

150  ml 

 

 

Общо  точки   75  

 

 

Птфх  Участник „Лабимекс“ АД  = 0.5 *(75/75)*100 = 50 т. 

 

 

1.4. Оценка на Показател „ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ“ (Пгс) на офертата на 

участник „Лабимекс“ АД, по обособена позиция № 2.  

 

 
Показател Стойност точки Участник „Лабимекс“ АД 

Пгс Гаранционeн сервиз: 3 години 5 0 

 Гаранционeн сервиз: 4 години и 

повече 

10 0 

 

Пгс Участник „Лабимекс“ АД  = 0.1 *(0/5)*100 = 0 т. 

 

Участник „Никора 2000“ ЕООД, по обособена позиция № 2, оферта с                         

вх. № 329 РД-08/ 29.06.2020 г. 

 

1.1 Относно наличност на представените документи „Никора 2000“ ЕООД: 
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 Техническо предложение (Приложение № 2) – съдържащо сравнителна таблица 

за Минимални и допълнителни технически и функционални  изисквания;  

 Сертификат ISO 9001:2015; 

 Брошура за продукта преведена от немски и CD с инструкции за  употреба 

предлаганата Pulverisette 7 premium line, Fritsch DE .  

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 

 

1.2.1. В техническото предложение Участник „Никора 2000“ ЕООД се задължава 

да изпълни обществената поръчка в срок от 85 (осемдесет и пет) дни от получаване на 

възлагателно писмо на Възложителя, като: 

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването ще се осъществи в срок от 2.5 (два месеца и половина) от получаване на 

възлагателно писмо на Възложителя. 

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 

поддръжка на оборудването ще е с продължителност от 1 (един) календарен ден от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването. 

Предложеният срок за гаранционен сервиз е 2 (две) години. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага 

доставката на резервни части от чужбина – до 40 (четиридесет) календарни дни от датата 

на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 

или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до 

90 (деветдесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или 

повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено на/през 2020г. и е 

окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер 

и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с посочени 

продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за 

експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 
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стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 

радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 1 (един) специалист. 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за пускане на проби, 

работа с апарат, анализ и обработка на резултатите на минимум 1 (един) специалист. 

 
НИКОРА 2000 ЕООД Планетарна Микро мелница Пулверизете 

7 премуим лайн 07.5000.00 
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Съответствие Да/Не 

 

Еднократна продължителност на смилането 

достигаща до 1 час непрекъсната 

работа или до най-малко 95 оС на държателите 

(Grindingbowl, Grindingjar или 

аналогичен). 

Да  

Стр. 52 BA_075000_0100_e  

999 min  

Стр. 49 5.11  

When grinding at high speed, a 

grinding duration of 1 hour (depending on the 

temperature) should not 

be exceeded. 

Работа с количество на пробата в едно гнездо 

(Grindingbowl, Grindingjar или 

аналогичен): долна граница 1 ml (от 1 ml) 

ДА  

Стр. 35 BA_075000_0100_e  

1/3/10 ml за 20/45/80 ml гнезда 

 

Брой на гнездата (Grindingbowl, Grindingjar или 

аналогичен) за смилане: наймалко две (2) и да са 

четен брой (т.е.4 , 6 и т.н.). 

Да  

Стр. 17 

  e_premium_line_Planetary_Mills_06 

Simultaneous processing of to 2 samples 

Възможност за работа с най-малко два различни 

обема на гнездата 

(Grindingbowl, Grindingjar или аналогичен), 

например 20 и 40, 30 и 60 ml, 25 и 65 

ml или други комбинации, попадащи вътре в 

диапазона 19 – 90 ml. 

Да  

Стр. 21  

e_premium_line_Planetary_Mills_06 

20/45/80 ml 

Възможност за работа с различни размери - 

диаметър - на топките за смилане: 

диаметър на топките, попадащ вътре в диапазона 

от 0.1 до 25 mm. 

ДА  

Стр. 17 

 e_premium_line_Planetary_Mills_06 

0,1 -20 mm 

Стриване на пробата до краен размер на 

частиците под 0,1 µm (Finalfineness или 

аналогичен). 

Да  

Стр. 19   

BA_075000_0100_e  

2,9 Wet grinding up to d50 < 0.1 µm 

(depending on the material) 



   
 

 

 
 

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. 

 

31 

 

 

Скорост на центрофугиране от 100 rpm до най-

малко 1000 rpm, или ускорение не по-малко от 80 

g (g = 9.81 m/s²) или еквивалентно. 

Да 

Стр. 26 BA_075000_0100_e  (1100rpm)  

Стр. 5  e_premium_line_Planetary_Mills_06 

100-1100 rpm / Стр. 17 - 95 g 

Диаметър на центрофугиране на гнездата 

(Grindingbowl, Grindingjar или аналогичен ) не по-

малък от 110 mm 

ДА Стр. 17  BA_075000_0100_e  

Effective diameter of main disk 140 mm 

Наличие на най-малко две ахатови (agate) хавана 

(гнезда) и капаци за тях с обем, попадащ в 

диапазона от 29 до 51 ml и ахатови топки с 

подходящ диаметър и брой за предложените 

гнезда. 

ДА  

Техническо  Предложение стр. 3  

2 бр  с  обем 45  ml 

Автоматична откриване и блокировка/ спиране на 

процеса на смилане при неравномерно 

разпределение на тежестта на гнездата 

(Automatics hut off, if animbalance is detected или 

аналогичен) 

ДА 

 Стр. 17  BA_075000_0100_e  

1.9.4  

The device shuts down if there is excessive 

imbalance. See Ä Chapter 5 

‘Using the device’ on page 26. 

 

Възможност за работа с различни по вид гнезда 

(има се предвид материала) и топки: например 

ахатови, корундови, циркониеви, уякчена 

стомана и други . 

ДА  

Стр. 18  BA_075000_0100_e  
Таблица Material data for grinding 

bowls/grinding balls 
 

Доставка, инсталация, пускане в действие и 

обучение да бъдат включени в цената 

ДА  

Техническо  Предложение стр. 4 

85 дни/2,5 месеца/обучение на 1 

специалист 

Документация на английски или български език ДА  

 e_premium_line_Planetary_Mills_06 

 

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 

цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя 

за допускане до оценяване по Технически показатели на офертата на Участник „Никора 

2000“ ЕООД, по обособена позиция № 2. 

 

Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели на 

офертата на Участник „Никора 2000“ ЕООД, по обособена позиция № 2. 

  

Комисията пристъпи към оценка на техническите показатели на офертата на 

Участник „Никора 2000“ ЕООД, по обособена позиция № 2. 

 

1.3. Оценка на Показател „допълнителни технически и функционални 
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изисквания ” (Птфх) на офертата на Участник „Никора 2000“ ЕООД, по обособена 

позиция № 2. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Точки при 

изпълнение 
„Никора 2000“ ЕООД 

Работа в инертна газова атмосфера 10 10  

Техническо  Предложение 

стр. 3  

Доставка на  капак за 

работа  в инертна газова 

атмосфера 

Регулиране на налягането на газовата 

атмосфера 

15 15  

Техническо  Предложение 

стр. 3  

Ръчно 

Наличие на две ахатови (agate) хавана (гнезда) 

и капаци за тях с обем, попадащ в диапазона 19-

29 ml и ахатови топки с подходящ диаметър и 

брой за предложените гнезда 

10 10 

Техническо  Предложение 

стр. 3  

20 ml ахатови топки 

Наличие на две ахатови (agate) хавана (гнезда) 

и капаци за тях с обем попадащ в диапазона 52-

90 ml и ахатови топки с подходящ диаметър и 

брой за предложените гнезда 

10 10  

Техническо  Предложение 

стр. 3  

80 ml и ахатови топки  

ахатов (agate) хаван 15-20 ml и ахатов пестик за 

предварително ръчно смилане 

10 10  

Техническо  Предложение 

стр. 3  

ахатов (agate) хаван с обем 

20 ml 

 

ахатов (agate) хаван с обем 25-50 ml и ахатов 

пестик за предварително ръчно смилане 

10 10  

Техническо  Предложение 

стр. 3  

ахатов (agate) хаван с обем 

38 ml 

 

ахатов (agate) хаван 150-250 ml и ахатов пестик 

за предварително ръчно смилане 

10 10 

Техническо  Предложение 

стр. 3  

ахатов (agate) хаван с обем 

180  ml 

Общо точки   75 

 

Птфх  Участник „Никора 2000“ ЕООД  = 0.5 *(75/75)*100 = 50 т.  
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1.4. Оценка на Показател „ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ“ (Пгс) на офертата на 

Участник „Никора 2000“ ЕООД, по обособена позиция № 2. 

 

 
Показател Стойност точки Участник „Никора 2000“ ЕООД 

Пгс Гаранционeн сервиз: 3 години 5 0 

 Гаранционeн сервиз: 4 години и 

повече 

10 0 

 

Пгс Участник Участник „Никора 2000“ ЕООД = 0.1 *(0/5)*100 = 0 т. 

 

 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 2, оферта с                             

вх. № 338 РД-08/ 29.06.2020 г. 

 

1.1 Относно наличност на представените документи от Участник „Лабексперт“ 

ООД: 

 Техническо предложение (Приложение № 2) - съдържащо информация  за 

Минимални и допълнителни технически и функционални  изисквания- оригинал, 

подписано и подпечатано; 

 Брошура за продукта Pulverisette 7 premium line, Fritsch DE, на български и 

английски език и CD с инструкции за  употреба. 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 

 

1.2.1. В техническото предложение Участник „Лабексперт“ ООД се задължава 

да изпълни обществената поръчка в срок от 3 (три) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя, като: 

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването ще се осъществи в срок от 3 (три) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя; 

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 

поддръжка на оборудването ще е с продължителност от 2 (два) календарни дни от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 
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оборудването. 

Предложеният срок за гаранционен сервиз е 3 (три) години. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага 

доставката на резервни части от чужбина – до 40 (четиридесет) календарни дни от датата 

на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 

или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до 

90 (деветдесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или 

повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено на/през 2019г. и е 

окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер 

и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с посочени 

продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за 

експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 

стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 

радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 3 (трима) специалисти. 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за пускане на проби, 

работа с апарат, анализ и обработка на резултатите на минимум 3 (трима) специалисти. 

 

„Лабексперт“ ООД Планетарна Микро мелница Пулверизете 

7 премуим лайн  

 
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Съответствие Да/Не 

 

Еднократна продължителност на смилането 

достигаща до 1 час непрекъсната 

работа или до най-малко 95 оС на държателите 

(Grindingbowl, Grindingjar или 

аналогичен). 

Да  

Стр. 49 от ръководство (стр. 10) 

 5.11 продължителност на смилане  

 

Работа с количество на пробата в едно гнездо 

(Grindingbowl, Grindingjar или 

аналогичен): долна граница 1 ml (от 1 ml) 

Да  

Стр. 5 и стр. 7 

Брой работни станции - 2 

0.5  ml ЗА 1  гнезда 

 

Брой на гнездата (Grindingbowl, Grindingjar или 

аналогичен) за смилане: наймалко две (2) и да са 

Да  

Стр. 5 и стр. 7 
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четен брой (т.е.4 , 6 и т.н.). Брой работни станции - 2 

 

Възможност за работа с най-малко два различни 

обема на гнездата 

(Grindingbowl, Grindingjar или аналогичен), 

например 20 и 40, 30 и 60 ml, 25 и 65 

ml или други комбинации, попадащи вътре в 

диапазона 19 – 90 ml. 

ДА  

Стр. 5 и стр. 7 

20/45/80 ml (grinding bowl sizes)  

 

Възможност за работа с различни размери - 

диаметър - на топките за смилане: 

диаметър на топките, попадащ вътре в диапазона 

от 0.1 до 25 mm. 

Да  

Стр. 5  и стр. 7 

0.1 -20 mm 

Стриване на пробата до краен размер на 

частиците под 0,1 µm (Finalfineness или 

аналогичен). 

Да  

Стр. 5 и стр. 7 

Final fineness < 0,1 µm 

Скорост на центрофугиране от 100 rpm до най-

малко 1000 rpm, или ускорение не по-малко от 80 

g (g = 9.81 m/s²) или еквивалентно. 

 Да  

Стр. 5 и стр. 7 

100-1100 rpm / 95 g 

Диаметър на центрофугиране на гнездата 

(Grindingbowl, Grindingjar или аналогичен ) не по-

малък от 110 mm 

Да  

Стр. 5 и стр. 11 (EN) 

140 mm 

Наличие на най-малко две ахатови (agate) хавана 

(гнезда) и капаци за тях с обем, попадащ в 

диапазона от 29 до 51 ml и ахатови топки с 

подходящ диаметър и брой за предложените 

гнезда. 

Да  

Техническо  Предложение стр. 2  

2 бр.  с  обем 45  ml  

  

Автоматична откриване и блокировка/ спиране на 

процеса на смилане при неравномерно 

разпределение на тежестта на гнездата 

(Automatics shut off, if an imbalance is detected или 

аналогичен) 

Да  

Стр. 8 

В  случай на  недопустимо  работнo 

състояние мелницата блокира 

стартирането както и автоматично  се 

изключва в случай на разбалансиране . 

 

Възможност за работа с различни по вид гнезда 

(има се предвид материала) и топки: например 

ахатови, корундови, циркониеви, уякчена 

стомана и други . 

Да  

Стр. 5 и стр. 11 (EN) 

20/45/80 0,1-20мм 

Доставка, инсталация, пускане в действие и 

обучение да бъдат включени в цената 

Да  

Техническо  Предложение стр. 1 т.1 

Три/три/ месеца/обучение 2 календарни 

дни 

Документация на английски или български език Да  

инструкции за работа  

 

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 
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цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя 

за допускане до оценяване по Технически показатели на офертата на Участник 

„Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 2.  

 

Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели на 

офертата на Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 2. 

 

Комисията пристъпи към оценка на техническите показатели на офертата на 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 2. 

 

1.3. Оценка на Показател „допълнителни технически и функционални 

изисквания ” (Птфх) офертата на Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция 

№ 2. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Точки при 

изпълнение 
„Лабексперт“ ООД 

Работа в инертна газова атмосфера 10 10  

Техническо  Предложение 

стр. 2  

 

Регулиране на налягането на газовата атмосфера 15 15  

Техническо  Предложение 

стр. 2  

Ръчно 

Наличие на две ахатови (agate) хавана (гнезда) и 

капаци за тях с обем, попадащ в диапазона 19-29 ml 

и ахатови топки с подходящ диаметър и брой за 

предложените гнезда 

10 10  

Техническо  Предложение 

стр. 2  

20 ml и ахатови топки 

Наличие на две ахатови (agate) хавана (гнезда) и 

капаци за тях с обем попадащ в диапазона 52-90 ml 

и ахатови топки с подходящ диаметър и брой за 

предложените гнезда 

10 10  

Техническо  Предложение 

стр. 3   

80 ml и ахатови топки  

ахатов (agate) хаван 15-20 ml и ахатов пестик за 

предварително ръчно смилане 

10 10  

Техническо  Предложение 

стр. 3  

ахатов (agate) хаван с обем 25-50 ml и ахатов пестик 

за предварително ръчно смилане 

10 10  

Техническо  Предложение 

стр. 3  

 

ахатов (agate) хаван 150-250 ml и ахатов пестик за 

предварително ръчно смилане 

10 10  

Техническо  Предложение 

стр. 3  

Общо точки  75 
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Птфх Участник „Лабексперт“ ООД  = 0.5 *(75/75)*100 = 50 т. 

 

 

1.4. Оценка на Показател „ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ“ (Пгс) офертата на 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 2. 

 
Показател Стойност точки Участник „Никора 2000“ ЕООД 

Пгс Гаранционeн сервиз: 3 години 5 5 

 Гаранционeн сервиз: 4 години и 

повече 

10 0 

 

Пгс Участник „Лабексперт“ ООД  = 0.1 *(5/5)*100 = 10 т. 

 

За обособена позиция № 3 - Доставка на Микробиологичен бокс; 

 

Участник „РСР“ ЕООД, по обособена позиция № 3, оферта с                                           

вх. № 324 РД-08/ 26.06.2020 г. 

 

1.1 Относно наличност на представените документи: 

 Техническо предложение (Приложение № 2) - оригинал, подписано и 

подпечатано; 

 Техническо предложение  в табличен вид съдържащо  подробно техническо 

описание на описание на предлаганата апаратура Safe fast classic 218 S ; 

 Брошура за продукта, на български и английски език;  

 Декларация Vetraria Ambrosiana Malgorani SRL за стъкла  клас 4/ 4+ UV PVB 

защита на български и английски език; 

 Декларация съответствие FASTER SRL, съответствие стандарти и  директиви на 

български и английски език;    

 Оторизационно писмо на български и английски език 

 Сертификат за  преминато обучение на български и английски език 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 

 

1.2.1. В техническото предложение Участник „РСР“ ЕООД се задължава да 



   
 

 

 
 

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. 

 

38 

 

изпълни обществената поръчка в срок от 3 (три) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя, като: 

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването ще се осъществи в срок от 2,5 (два и  половина) месеца от получаване на 

възлагателно писмо на Възложителя; 

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 

поддръжка на 

оборудването ще е с продължителност от 1(един) календарен дни от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на . 

Предложеният срок за гаранционен сервиз е 3 (три) години. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага 

доставката на резервни части от чужбина – до 40 (четиридесет) календарни дни от датата 

на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 

или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до 

90 (деветдесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или 

повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено на/през 2020г. и е 

окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер 

и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с посочени 

продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за 

експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 

стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 

радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 5 (пет) специалисти. 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за пускане на проби, 

работа с апарат, анализ и обработка на резултатите на минимум 5 (пет) специалисти. 

 

 РСР ЕООД Safe fast classic 218 S FASTER 

Италия 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Съответсвие Да/Не 

Микробиологичен бокс клас II,  

осигуряващ чистота на работното 

пространство [EN 14644-1] или 

ДА  

Микробиологичен бокс,  осигуряващ 

чистота на работното пространство 
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еквивалентен : ISO 5 или еквивалентен  съгласно EN 14644-1: ISO 3  

модел: SafeFast Classic 218 S  

производител: Faster Италия 

Работно напрежение  220-240 волта 

50/60 херца 

ДА  

Работно напрежение  230 волта 50  херца 

Брошура FASTER стр.8 

Работна площ най-малко 1200 mm x 

580 mm x 680 mm   (дължина х 

широчина х височина) “най-малко“ се 

отнася до всяка една от дължините 

ДА  

използваем обем  размери 1802 mm x 580 

mm x  740 mm  

Брошура FASTER стр.8 

Работен отвор отпред – най-малко 1190 

mm х 205 mm (дължина х височина) 

“най-малко“ се отнася до всяка една от 

дължините 

ДА 

Според брошурата: работен отвор 200 mm 

(или  250-160 mm виж * alternative)  

Максимално отваряне 490 mm  (плъзгане 

нагоре) Брошура FASTER стр.8 

Работна повърхност от неръждаема  

стомана  или друга повърхност с 

подходяща обработка, осигуряваща 

аналогична функционалност 

ДА  

Работна повърхност от неръждаема  

стомана  AISI 304L 

Брошура FASTER стр.7 

Предни и странични защитни 

прозрачни прозорци.   

ДА  

Налични предни и странични защитни 

прозрачни прозорци  

Техническо предложение - таблица 

Брошура FASTER стр.5 

Прозорци осигуряващи защита от UV  

най-малко 97%:  

ДА   

Декларация MALGORANI SRL  

„Стъклата произведени за Faster SRL са 

произведени с 4 +4 UV PVB защитен слой“  

От интернет „Conventional polyvinyl butyral 

(PVB) in laminated safety glass blocks out 

almost all ultraviolet (UV)“ 

Техническо предложение – таблица 100% 

Вътрешно за бокса осветление  ДА 

Вътрешно луминисцентно осветление > 

1300 lux 

Брошура FASTER стр.8 

UV   лампа за дезинфекция. ДА 

UV   лампа за дезинфекция. № 

FX0002124600 

Техническо задание - таблица 

Най-малко един HEPA (High Efficiency ДА  
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Particulate Air) филтър. HEPA филтри-2бр.  

Техническо задание - таблица 

Средна скорост на ламинарния 

въздушен поток, попадаща вътре в  

границите  от  0.25 до  0.5 (m/s), EN 

12469 или еквивалентен 

ДА ламинарния въздушен поток:  0.40 

(m/s), EN 12469  

Брошура FASTER стр.3, 8 

Средна скорост на въздушен поток на 

вход  0.5 +/-40%  (m/s),  EN 12469 или 

еквивалентен 

ДА  скорост на въздушен поток на вход  

0.45 m/s,  EN 12469  

Брошура FASTER стр.3, 8 

електромагнитен клапан (solenoid valve 

) или  аналогичен за връзка към газ за 

горене (например пропан/бутан).  

ДА  електромагнитен клапан № 

FX002125100 

Техническо задание - таблица 

Най-малко три странични отвора за 

маркучи достигащи до работното поле ( 

например за вакуум, за вода, за въздух 

под налягане, или други газове и 

течности ) . 

ДА  странични отвора за маркучи – 4 бр. 

Техническо задание - таблица 

Най-малко един електрически извод - 

контакт със защита (капак или друга 

въздушна и аерозолна), 220 волта вътре 

в работното пространство.  

ДА  Ел. контакти в работното пространство 

– 4бр. 

Техническо задание - таблица 

Контролен панел за управление на UV 

лампа, въздушен поток и другите 

налични спецификации. 

ДА  Дистанционно управление (външен 

поток, ламинарна скорост на потока, UV 

лампа и др.)  

Брошура FASTER стр.6 

Премахване на звуков сигнал на аларма 

(от всякакъв тип и вид)   

ДА   

Звукова и светлинна аларми  

Брошура FASTER стр. 6 

Боксът да може да се поставя в 

помещение с работен плот с размери  

1900 x 850 mm  и налична височина от 

1800 mm издържащ до 400 кг.  

товароносимост. " 

ДА 

260. външни размери 1960 mm x 1545 mm x 

810 mm    

Брошура FASTER стр.8  

Доставка, инсталация, пускане в 

действие и обучение да бъдат 

включени в цената 

 

Техническо предложение (Приложение № 

2) 

Документация на английски или 

български език 

Техническо предложение (Приложение № 

2) 
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След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 

цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя 

за допускане до оценяване по Технически показатели на офертата на Участник „РСР“ 

ЕООД, по обособена позиция 3.  

 

Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели на 

офертата на Участник „РСР“ ЕООД, по обособена позиция № 3.  

 

Комисията пристъпи към оценка на техническите показатели на офертата на 

Участник „РСР“ ЕООД, по обособена позиция № 3.  

 

1.3. Оценка на Показател „допълнителни технически и функционални 

изисквания” (Птфх) на офертата на Участник „РСР“ ЕООД, по обособена позиция № 3.  

 

Допълнителни технически и 

функционални изисквания 

Точки при 

изпълнение 
Участник „РСР“ ЕООД  

Работна площ най-малко 1500 mm 

x 580 mm x 680 mm (дължина х 

широчина х височина) 

25 25 

използваем обем  размери 1802 mm x 580 

mm x  740 mm  Брошура FASTER стр.8 

микропроцесорен контрол, 

автоматичен контрол на дебита на 

нагнетявания въздух 

15 15 

микропроцесорен контрол, Мотор 

подсигуряващ постоянен въздушен 

контрол 

Брошура FASTER стр.8 

ниво на шума   < 58 Db 10 10 

< 56 Db  

Брошура FASTER стр.8 

цифров дисплей показващ 

постоянно следните параметри: 

изходящ поток; скорост на 

ламинарния поток; 

10 10 

цифров дисплей показващ постоянно 

следните параметри: изходящ поток; 

скорост на ламинарния поток; 

Брошура FASTER стр.6 

работна камера и плот изработени 

от неръждаема стомана без остри 

ръбове за лесно почистване 

15 15 

Работна повърхност от неръждаема  

стомана  AISI 304L без остри ръбове 

Брошура FASTER стр.7 

Наличие на два или повече HEPA 

(High Efficiency Particulate Air) 

филтъра 

20 20 

HEPA филтри-2бр.  

Техническо задание - таблица 

Филтър от активен въглен  5 0 

Флуоресцентна лампа   5 5 

№ FX0002124600 

Site na FASTER: Lighting: fluorescent 
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tubes in built-in housing, placed outside the 

contaminated area Техническо задание - 

таблица 

Четири и повече  странични отвора 

за маркучи достигащи до 

работното поле ( например за 

вакуум, за вода, за въздух под 

налягане, или други газове и 

течности ) 

10 10 

странични отвора за маркучи – 3+1 бр. 

Техническо задание - таблица 

Два отделни електрически извода – 

контакта със защита (капак или 

друго),  220 волта вътре в 

работното  поле. 

10 0 

Три и повече  отделни 

електрически извода – контакта 

със защита (капак или друго),  220 

волта вътре в работното  поле. 

15 15 

Ел. контакти в работното пространство – 

3бр. 

Техническо задание - таблица 

Общо точки  120 

 

Птфх Участник „РСР“ ЕООД = 0,5 * (120/125)*100 = 48 т. 

 

 

 

1.4. Оценка на Показател „ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ“ (Пгс) на офертата на 

Участник „РСР“ ЕООД, по обособена позиция 3.  

 
Показател Стойност точки Участник „РСР“ ЕООД 

Пгс Гаранционен сервиз: 3 години  5 5  

Техническо предложение (Приложение 

2) 

Пгс Гаранционен сервиз: 4 години  10 0 

Пгс Гаранционен сервиз: 5 години и 

повече 

15 0 

 

Пгс Участник „РСР“ ЕООД = 0,1 * (5/5)*100 = 10 т. 

 

 

Участник „Марвел“ ООД, по обособена позиция № 3, оферта с                                             

вх. № 330 РД-08/ 29.06.2020 г. 

 

1.1 Относно наличност на представените документи: 

 Техническо предложение (Приложение № 2) – съдържащо и таблица за 
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съответствие с Минимални и допълнителни технически и функционални 

изисквания - оригинал, подписано и подпечатано; 

 Авторизация от производител Alpina Polska;  

 Брошура , tехническо описание на предлагания Bio160 type A2 , 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 

 

1.2.1. В техническото предложение Участник „Марвел“ ООД се задължава да 

изпълни обществената поръчка в срок от 2 (два) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя, като: 

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването ще се осъществи в срок от 2 (два) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя.  

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 

поддръжка на оборудването ще е с продължителност от 1 (един) календарен ден от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването. 

Предложеният срок за гаранционен сервиз е 5 (пет) години. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага 

доставката на резервни части от чужбина – до 40 (четиридесет) календарни дни от датата 

на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 

или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до 

85 (осемдесет и пет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект 

или повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено на/през 2019г. и е 

окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер 

и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с посочени 

продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за 

експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 

стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 
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радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 2 (двама) специалисти. 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за пускане на проби, 

работа с апарат, анализ и обработка на резултатите на минимум 2 (двама) специалисти. 

 

Документация МАРВЕЛ ООД 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  

Микробиологичен бокс клас II,  осигуряващ 

чистота на работното пространство [EN 14644-1] 

или еквивалентен : ISO 5 или еквивалентен  

Да 

Вертикален ламинарен бокс клас II 

съгласно [EN 14644-1], модел Bio 160 type 

A2, производител Alpina Polska Sp. z.o.o. 

Полша. 

Работно напрежение  220-240 волта 50/60 херца Дa 

Работно напрежение  230 волта 50 херца 

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.3 

Работна площ най-малко 1200 mm x 580 mm x 680 

mm   (дължина х широчина х височина) “най-

малко“ се отнася до всяка една от дължините 

Не  

Според техническата спецификация: 

вътрешни размери 1561 mm x 645 mm x 

660 mm    

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.3 (и Таблица на 

стр. 3 от Приложение 2) 

Работен отвор отпред – най-малко 1190 mm х 205 

mm (дължина х височина) “най-малко“ се отнася 

до всяка една от дължините 

Да 

Според техническата спецификация: 

Височина на отваряне 300 mm .  

1561 mm х 300 mm  

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.3 

Работна повърхност от неръждаема  стомана  или 

друга повърхност с подходяща обработка, 

осигуряваща аналогична функционалност 

ДА Работна повърхност от неръждаема  

стомана  клас 1.4301 

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.3 

Предни и странични защитни прозрачни прозорци.   ДА Налични предни и странични защитни 

прозрачни прозорци 6 mm дебелина 

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.3 

Прозорци осигуряващи защита от UV  най-малко ДА Прозорци осигуряващи от UV  защита 
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97%:  на предпазните прозорци  97% 

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.1 

Вътрешно за бокса осветление  ДА Вътрешно луминисцентно осветление 

> 1600 lux 

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.3 

UV   лампа за дезинфекция. ДА UV   лампа за дезинфекция. 15W 

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.3 

Най-малко един HEPA (High Efficiency Particulate 

Air) филтър. 

ДА HEPA филтри-2бр.  

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.3 

Средна скорост на ламинарния въздушен поток, 

попадаща вътре в  границите  от  0.25 до  0.5 (m/s), 

EN 12469 или еквивалентен 

ДА 

ламинарния въздушен поток:  0.5(3) (m/s), 

EN 12469 

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.3 

Средна скорост на въздушен поток на вход  0.5 +/-

40%  (m/s),  EN 12469 или еквивалентен 

ДА скорост на въздушен поток на вход  

0.5(3) m/s,  EN 12469 

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.3 

електромагнитен клапан (solenoid valve ) или  

аналогичен за връзка към газ за горене (например 

пропан/бутан).  

ДА  

клапан за връзка към газ 

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data )  стр.3 (и Таблица на 

стр. 3 от Приложение 2) 

Най-малко три странични отвора за маркучи 

достигащи до работното поле ( например за 

вакуум, за вода, за въздух под налягане, или други 

газове и течности ) . 

ДА странични отвора за маркучи – 4 бр. 

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.3 

Най-малко един електрически извод - контакт със 

защита (капак или друга въздушна и аерозолна), 

220 волта вътре в работното пространство.  

ДА Ел. контакти в работното пространство 

– 4бр. 

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.3 

Контролен панел за управление на UV лампа, 

въздушен поток и другите налични спецификации. 

ДА Интуитивно контролно управление 

(външен поток, ламинарна скорост на 

потока, UV лампа и др.)  

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.2 

Премахване на звуков сигнал на аларма (от ДА Звукова и светлинна аларми  
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всякакъв тип и вид)   Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.1 няма 

доказателство, че може да бъде премахнат 

звуковия сигнал  

Боксът да може да се поставя в помещение с 

работен плот с размери  1900 x 850 mm  и налична 

височина от 1800 mm издържащ до 400 кг.  

товароносимост.  

НЕ 330кг., външни размери 1640 mm x 790 

mm x 2069 mm    

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.3 

Доставка, инсталация, пускане в действие и 

обучение да бъдат включени в цената 

 

Да Приложение 2  

Документация на английски или български език 

 

Да Приложение 2 

1.2. Минимални изисквания за гаранционeн 

сервиз 

 

Срок на гаранционен сервиз: не по-малко от две (2) 

години. 

 

5г.  

Технически характеристики от фирмата 

Alpina (Technical data ) стр.1 

 

Видно от предоставените с Техническото предложение на участника  „Марвел“ 

ООД документи, доказващи съответствието на предлагания  апарат с минималните 

технически и функционални изисквания е налице следното несъответствие, а именно: 

 

При изискуемата  работна  площ от „1200 mm x 580 mm x 680 mm   (дължина х 

широчина х височина) “най-малко“ се отнася до всяка една от дължините“  според  

доказателствения материал  за Вертикален ламинарен бокс клас II модел Bio 160 type A2, 

на производител Alpina Polska Sp. z.o.o. Полша и според техническата спецификация 

вътрешни размери 1561 mm x 645 mm x 660 mm   като размерът  660 mm е по-малък  от 

посоченият 680 mm.  

Офертата  на участника  не отговаря и на условието за  налична височина от 1800 

mm „Боксът да може да се поставя в помещение с работен плот с размери  1900 x 850 mm  

и налична височина от 1800 mm издържащ до 400 кг.  товароносимост.“защото външните 

размери в спецификацията са 1640 mm x 790 mm x 2069 mm  (2069 по-голям от 1800 mm). 

  

 Във връзка с констатираното, Комисията предлага на Възложителя да отстрани  

на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Участник „Марвел“ ООД, поради факта, че 

„не отговоря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката“. 

 

На основание гореизложеното, Комисията реши, че не допуска до последваща 

оценка на офертата на Участник „Марвел“ ООД, по обособена позиция № 3    
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Участник „Елпак лизинг“ ЕООД, по обособена позиция № 3, оферта с                     

вх. № 336 РД-08/ 29.06.2020 г. 

 

1.1 Относно наличност на представените документи: 

 Техническо предложение (Приложение № 2) - оригинал, подписано и 

подпечатано; 

 Таблица за техническо съответствие на предлаганото оборудване; 

 Таблица за допълнителни технически и функционални изисквания;  

 Брошура за продукта Biobase, на български и английски език. 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 

 

1.2.1. В техническото предложение Участник „Елпак лизинг“ ЕООД се 

задължава да изпълни обществената поръчка в срок от 3 (три)  месеца от получаване на 

възлагателно писмо на Възложителя, като: 

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването ще се осъществи в срок от 3 (три)  месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя; 

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 

поддръжка на оборудването ще е с продължителност от 3 (три)  календарни дни от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването. 

Предложеният срок за гаранционен сервиз е 2 (две) години. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага 

доставката на резервни части от чужбина – до 40 (четиридесет) календарни дни от датата 

на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 

или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до 

90 (деветдесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или 

повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено на/през 2020г. и е 
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окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер 

и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с посочени 

продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за 

експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 

стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 

радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 1 (един) специалисти. 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за пускане на проби, 

работа с апарат, анализ и обработка на резултатите на минимум 1 (един) специалисти. 

 
 ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Съответствие Да/Не 

Микробиологичен бокс клас II,  осигуряващ 

чистота на работното пространство [EN 

14644-1] или еквивалентен : ISO 5 или 

еквивалентен  

Да Шкаф за биологична безопасност клас II А2, 

модел BSC-1500IIA2-X, производител BioBase 

Meihua trading Co., Ltd (BioBase Group) 

осигуряващ чистота на работното пространство 

[EN 14644-1], ISO 5  

Техническо предложение - таблица 

Работно напрежение  220-240 волта 50/60 

херца 

Работно напрежение  220 ± 10%, 50/60  херца 

Брошура BIOBASE стр.3 

Работна площ най-малко 1200 mm x 580 

mm x 680 mm   (дължина х широчина х 

височина) “най-малко“ се отнася до всяка 

една от дължините 

Не   

Според брошурата: 

вътрешни размери 1350 mm x 600 mm x 660 

mm    

външни размери 1500 mm x 750 mm x 2250 mm    

Фирмата ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД е дала 

външните размери които не са за работната 

площ, а за обща  площ.  

Брошура BIOBASE стр.2  

Работен отвор отпред – най-малко 1190 

mm х 205 mm (дължина х височина) “най-

малко“ се отнася до всяка една от 

дължините 

Да  

Според брошурата:  

Тестово отваряне 200 mm и Максимално 

отваряне 500 mm  

Фирмата ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД е дала 1190 

mm х 205 mm  

Брошура BIOBASE стр.2 

Работна повърхност от неръждаема  

стомана  или друга повърхност с 

подходяща обработка, осигуряваща 

аналогична функционалност 

Работна повърхност от неръждаема  стомана  

304 

Брошура BIOBASE стр.3 



   
 

 

 
 

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. 

 

49 

 

Предни и странични защитни прозрачни 

прозорци.   

Да  

Налични предни и странични защитни 

прозрачни прозорци  

Фирмата ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД е дала 

„опционално“ В брошурата е написано 17.  

„стъклени страни … специално за този проект“ 

Брошура BIOBASE стр.2 

Прозорци осигуряващи защита от UV  най-

малко 97%:  

Да  

Според брошурата: „Двуслойно ламинирано 

закалено стъкло >5 mm, анти   UV“   Фирмата 

ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД е заявила Прозорци 

осигуряващи защита на предпазните прозорци  

97%. 

Брошура BIOBASE стр.1 

Вътрешно за бокса осветление  Да  

Вътрешно луминисцентно осветление > 1000 

lux 

Брошура BIOBASE стр.3 

UV   лампа за дезинфекция. Да  

UV   лампа за дезинфекция. 40W 

Брошура BIOBASE стр.3 

Най-малко един HEPA (High Efficiency 

Particulate Air) филтър. 

Да HEPA филтри-2бр.  

Техническо предложение - таблица 

Средна скорост на ламинарния въздушен 

поток, попадаща вътре в  границите  от  

0.25 до  0.5 (m/s), EN 12469 или 

еквивалентен 

Да ламинарния въздушен поток:  0.33(3) (m/s),  

Брошура BIOBASE стр.2 

Средна скорост на въздушен поток на вход  

0.5 +/-40%  (m/s),  EN 12469 или 

еквивалентен 

Да скорост на въздушен поток на вход  0.53(3)  

m/s,  EN 12469 

Брошура BIOBASE стр.2 

електромагнитен клапан (solenoid valve ) 

или  аналогичен за връзка към газ за горене 

(например пропан/бутан).  

Да Воден и газов кран 

Брошура BIOBASE стр.3 

Най-малко три странични отвора за 

маркучи достигащи до работното поле ( 

например за вакуум, за вода, за въздух под 

налягане, или други газове и течности ) . 

Да странични отвора за маркучи – 4 бр. 

Техническо предложение - таблица 

Най-малко един електрически извод - 

контакт със защита (капак или друга 

въздушна и аерозолна), 220 волта вътре в 

работното пространство.  

Да Ел. контакти в работното пространство – 

4бр. 

Техническо предложение - таблица 

Контролен панел за управление на UV 

лампа, въздушен поток и другите налични 

спецификации. 

Да Дистанционно управление (външен поток, 

ламинарна скорост на потока, UV лампа и др.)  

Брошура BIOBASE стр.1 

Премахване на звуков сигнал на аларма (от Звукова и светлинна аларми  
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всякакъв тип и вид)   Брошура BIOBASE стр.1  

Боксът да може да се поставя в помещение 

с работен плот с размери  1900 x 850 mm  и 

налична височина от 1800 mm издържащ 

до 400 кг.  товароносимост. " 

Не  

316кг., външни размери  

1500 mm x 750 mm x 2250 mm    

Брошура BIOBASE стр.3 

В Техническо предложение – таблица е 

написано, че ще изпълнят условието.  

Доставка, инсталация, пускане в действие 

и обучение да бъдат включени в цената 

 

Да 

Техническо предложение (Приложение 2) 

Документация на английски или български 

език 

 

Да 

Техническо предложение (Приложение 2) 

1.2. Минимални изисквания за 

гаранционeн сервиз 

 

Срок на гаранционен сервиз: не по-малко от 

две (2) години. 

 

Да  

2г.  

Техническо предложение 

 

Видно от предоставените с Техническото предложение на участника „ЕЛПАК 

ЛИЗИНГ“ ЕООД документи, доказващи съответствието на предлагания  апарат с 

минималните технически и функционални изисквания е налице следното 

несъответствие, а именно: 

При изискуемата  работна  площ от „1200 mm x 580 mm x 680 mm   (дължина х 

широчина х височина) “най-малко“ се отнася до всяка една от дължините“,  според  

доказателствения материал  за Вертикален ламинарен бокс BSC-1500IIA2-X, на 

производител Biobase, и според техническата спецификация вътрешните размери са 1350 

mm x 600 mm x 660 mm,  като размерът  660 mm е по-малък  от посоченият 680 mm.  

Съгласно Техническите спецификации има изискване „Боксът да може да се 

поставя в помещение с работен плот с размери  1900 x 850 mm  и налична височина от 

1800 mm издържащ до 400 кг.  товароносимост.". Видно от Брошура BIOBASE стр.3 

предложения бокс е със следните показатели 316кг., външни размери 1500 mm x 750 mm 

x 2250 mm. Видно е, че предложения бокс не отговаря на минималните изисквания по 

отношение на височината, тъй като тя надхвърля височината на помещението, в което 

трябва да бъде инсталиран. 

Във връзка с констатираното, Комисията предлага на Възложителя да отстрани  

на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Участник „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, поради 

факта, че „не отговоря на предварително обявените условия за изпълнение на 

поръчката“. 

 

На основание гореизложеното, Комисията реши, че не допуска до последваща 
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оценка на офертата на Участник „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, по обособена позиция 

№ 3    
 

Участник „Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция № 3, оферта с                                 

вх. № 337 РД-08/ 29.06.2020 г. 

 

1.1 Относно наличност на представените документи: 

 Техническо предложение (Приложение № 2) - оригинал, подписано и 

подпечатано; 

 Таблица с Минимални и допълнителни технически характеристики и 

функционалности за конфигурацията Safemate EVO; 

 Брошура за продукта, на български и английски език; 

 HEPA филтри, на български и английски език. 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 

 

1.2.1. В техническото предложение Участник „Лабприм“ ЕООД се задължава да 

изпълни обществената поръчка в срок от 3 (три) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя, като: 

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването ще се осъществи в срок от 3 (три) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя; 

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 

поддръжка на 

оборудването ще е с продължителност от 5 (пет) календарни дни от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването. 

Предложеният срок за гаранционен сервиз е 3 (три) години. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага 

доставката на резервни части от чужбина – до 40 (четиридесет) календарни дни от датата 

на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 
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или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до 

90 (деветдесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или 

повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено на/през 2020г. и е 

окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер 

и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с посочени 

продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за 

експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 

стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 

радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 2 (двама) специалисти. 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за пускане на проби, 

работа с апарат, анализ и обработка на резултатите на минимум 2 (двама) специалисти. 

 

 „Лабприм“ ЕООД; SAVEMATE EVO 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  

Микробиологичен бокс клас II,  

осигуряващ чистота на работното 

пространство [EN 14644-1] или 

еквивалентен : ISO 5 или еквивалентен  

Да 

Микробиологичен бокс клас II,  

осигуряващ чистота на работното 

пространство [EN 14644-1],  ISO 5 

SAVEMATE EVO 

 

1.1. Минимални технически и 

функционални изисквания   

 

Работно напрежение  220-240 волта 

50/60 херца 

Да Работно напрежение  230 волта 50  

херца 

Брошура BIOAIR  стр.7 

Работна площ най-малко 1200 mm x 

580 mm x 680 mm   (дължина х 

широчина х височина) “най-малко“ се 

отнася до всяка една от дължините 

Да Работна площ 1530 mm x 585 mm x  690 

mm  

Брошура BIOAIR  стр.7 

Работен отвор отпред – най-малко 1190 

mm х 205 mm (дължина х височина) 

“най-малко“ се отнася до всяка една от 

дължините 

Да 1500 mm х 210 mm 

Брошура BIOAIR  стр.7 

Работна повърхност от неръждаема  

стомана  или друга повърхност с 

Да Работна повърхност от неръждаема  

стомана  AISI 304 – SB 
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подходяща обработка, осигуряваща 

аналогична функционалност 

 Брошура BIOAIR  стр.7 

Предни и странични защитни 

прозрачни прозорци.   

Да Налични предни и странични защитни 

прозрачни прозорци, Брошура BIOAIR  

стр.7 

Прозорци осигуряващи защита от UV  

най-малко 97%:  

Да 98% 

Брошура BIOAIR  стр.7 

Вътрешно за бокса осветление  Да Вътрешно луминисцентно осветление > 

750 lux Брошура BIOAIR  стр.7 

UV   лампа за дезинфекция. Да UV   лампа за дезинфекция 

Брошура BIOAIR  стр.4 

Най-малко един HEPA (High Efficiency 

Particulate Air) филтър. 

Да HEPA филтри-2бр.  

Брошура BIOAIR  стр.2 

Техническо задание - таблица 

Средна скорост на ламинарния 

въздушен поток, попадаща вътре в  

границите  от  0.25 до  0.5 (m/s), EN 

12469 или еквивалентен 

Да ламинарния въздушен поток:  0.35 – 

0.40 (m/s), EN 12469  

Брошура BIOAIR  стр.7 

Средна скорост на въздушен поток на 

вход  0.5 +/-40%  (m/s),  EN 12469 или 

еквивалентен 

Да скорост на въздушен поток на вход  0.50 

± 10% m/s,  EN 12469   

Брошура BIOAIR  стр.7 

електромагнитен клапан (solenoid valve 

) или  аналогичен за връзка към газ за 

горене (например пропан/бутан).  

Да електромагнитен клапан  

Брошура BIOAIR  стр.6 

Най-малко три странични отвора за 

маркучи достигащи до работното поле ( 

например за вакуум, за вода, за въздух 

под налягане, или други газове и 

течности ) . 

Да странични отвора за маркучи – 4 бр. 

Брошура BIOAIR  стр.4 

Най-малко един електрически извод - 

контакт със защита (капак или друга 

въздушна и аерозолна), 220 волта вътре 

в работното пространство.  

Да Ел. контакти в работното пространство 

– 3бр. 

Техническо задание – таблица 

Брошура BIOAIR  стр.6 

Контролен панел за управление на UV 

лампа, въздушен поток и другите 

налични спецификации. 

Да Наличен контролен блок   

Брошура BIOAIR  стр.3 

Премахване на звуков сигнал на аларма 

(от всякакъв тип и вид)   

Да multi level alarm system, mute connector 

Брошура BIOAIR  стр.4,6 

Боксът да може да се поставя в 

помещение с работен плот с размери  

1900 x 850 mm  и налична височина от 

Да 

290кг., външни размери 1735 mm x 830 mm 

x 1403 mm    
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1800 mm издържащ до 400 кг.  

товароносимост. " 

Брошура BIOAIR  стр.7 

Доставка, инсталация, пускане в 

действие и обучение да бъдат 

включени в цената 

 

Да Техническо предложение (Приложение 

№ 2) 

Документация на английски или 

български език 

 

Да Техническо предложение (Приложение 

№ 2) 

1.2. Минимални изисквания за 

гаранционeн сервиз 

 

Срок на гаранционен сервиз: не по-

малко от две (2) години. 

 

3г.  

Техническо предложение (Приложение № 

2) 

 

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 

цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя 

за допускане до оценяване по Технически показатели на офертата на Участник 

„Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция № 3.  

Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели на 

офертата на Участник „Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция № 3.  

 

Комисията пристъпи към оценка на техническите показатели на офертата на 

Участник „Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция № 3.  

 

1.3. Оценка на Показател „допълнителни технически и функционални 

изисквания” (Птфх) на офертата на Участник „Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция 

№ 3.  

Допълнителни технически и 

функционални изисквания 

Точки при 

изпълнение 
„Лабприм“ ЕООД; SAVEMATE 

EVO  

Работна площ най-малко 1500 mm x 

580 mm x 680 mm (дължина х 

широчина х височина) 

25 25 

Работна площ 1530 mm x 585 mm x  690 

mm  

Брошура BIOAIR  стр.7 

микропроцесорен контрол, 

автоматичен контрол на дебита на 

нагнетявания въздух 

15 15 

микропроцесорен контрол, Мотор 

подсигуряващ постоянен въздушен 

контрол 

Брошура BIOAIR  стр.4 

ниво на шума   < 58 Db 10 10 

< 54 Db  Брошура BIOAIR  стр.7 

цифров дисплей показващ 10 10 
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постоянно следните параметри: 

изходящ поток; скорост на 

ламинарния поток; 

Брошура BIOAIR  стр.1 - картинка 

Техническо задание - таблица 

работна камера и плот изработени 

от неръждаема стомана без остри 

ръбове за лесно почистване 

15 15 

Работна повърхност от неръждаема  

стомана  AISI 304 SB  

Брошура BIOAIR  стр.4 

Наличие на два или повече HEPA 

(High Efficiency Particulate Air) 

филтъра 

20 20 

HEPA филтри-2бр.  

Техническо задание – таблица 

Документ HEPA филтри, на български и 

английски език 

Филтър от активен въглен  
5 5 

Брошура BIOAIR  стр.6 

Флуоресцентна лампа   5 5 

Брошура BIOAIR  стр.6 

Четири и повече  странични отвора 

за маркучи достигащи до работното 

поле ( например за вакуум, за вода, 

за въздух под налягане, или други 

газове и течности ) 

10 10 

странични отвора за маркучи – 4 бр. 

Брошура BIOAIR  стр.4 

Два отделни електрически извода – 

контакта със защита (капак или 

друго),  220 волта вътре в работното  

поле. 

10 0 

Три и повече  отделни електрически 

извода – контакта със защита (капак 

или друго),  220 волта вътре в 

работното  поле. 

15 15 

Ел. контакти в работното 

пространство – 3бр. Техническо 

задание – таблица Брошура BIOAIR  

стр.6р. 
Общо точки  125 

 

Птфх Участник „Лабприм“ ЕООД = 0,5 * (125/125)*100 = 50 т. 

 

 

 

1.4. Оценка на Показател „ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ“ (Пгс) на офертата на 

Участник „Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция № 3.  

 
Показател Стойност точки Участник „Лабприм“ ЕООД 

Пгс Гаранционен сервиз: 3 години  5 5  

Техническо предложение (Приложение 
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2) 

Пгс Гаранционен сервиз: 4 години  10 0 

Пгс Гаранционен сервиз: 5 години и 

повече 

15 0 

 

Пгс Участник „Лабприм“ ЕООД = 0,1 * (5/5)*100 = 10 т. 

 

За обособена позиция № 4 - Доставка на Стереомикроскоп; 
 

Участник „Лабтех“ ЕООД, по обособена позиция № 4, оферта с                                    

вх. № 317 РД-08/ 24.06.2020 г. 

 

1.1 Относно наличност на представените документи: 

 Техническо предложение (Приложение № 2) - оригинал, подписано и 

подпечатано; 

 Сравнителна Таблица за съответствие с изискванията за изпълнение минимални 

и технически характеристики и функционалности за предложената 

конфигурацията; 

 Брошура за продукта, Euromex, Стереомикроскоп, на български и английски език; 

 Писмо Euromex Microscopen BV, потвърждение на технически спецификации, на 

български и английски език. 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 

 

1.2.1. В техническото предложение Участник „Лабтех“ ЕООД, се задължава да 

изпълни обществената поръчка в срок от 2 (два) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя, като: 

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването ще се осъществи в срок от 2 (два) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя; 

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 

поддръжка на оборудването ще е с продължителност от 1 (един) календарен дни от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването. 
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Предложеният срок за гаранционен сервиз е 5 (пет) години. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда до 29 (двадесет и 

девет) календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се 

налага доставката на резервни части от чужбина – до 39 (тридесет и девет) календарни 

дни от датата на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 

или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до 

85 (осемдесет и пет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект 

или повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено на/през 2020г. и е 

окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер 

и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с посочени 

продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за 

експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 

стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 

радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 3 (трима) специалисти. 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за пускане на проби, 

работа с апарат, анализ и обработка на резултатите на минимум 3 (трима) специалисти. 

 
 Участник Лабтех ЕООД модел: Euromex 

NZ.1903-P nexius zoom, Eurommex microscope 

BV, Холандия 
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Съответствие Да/Не 

 

Стереомикроскоп за лабораторни 

изследвания с бинокулярна глава и 

предметна масичка, подходящ за работа 

с големи обекти ( обекти до 10 х 10 cm) 

Да Стереомикроскоп за лабораторни изследвания с 

бинокулярна глава и предметна масичка, 

подходящ за работа с големи обекти (обекти до 

148mm височина, работна дистанция 110 mm) 

модел: NZ1903-P NexiusZoom, производител 

Euromex microscope, Холандия, Сравнителна 

таблица стр. 1  

1.1. Минимални технически и 

функционални изисквания  

 

Окуляри WF10x – 2 бр. ( widefield ) Да Окуляри 2бр. widefield WF10x/22  

Брошура за продукта стр. 1 

Окулярите да са сменяеми с други 

увеличения 

Да Окулярите да са сменяеми 

Брошура за продукта стр. 5 
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Регулируемо разстояние между 

окулярите поне в диапазона 55-75 mm 

Да Регулируемо разстояние между в диапазона 54-

75mm Брошура за продукта стр. 1 

Регулиране на диоптъра на окуляра, най-

малко +/- 1 диоптри 

Да Регулиране на диоптъра на окуляра +/- 5 

диоптъра 

Брошура за продукта стр. 1 

Сменяема леща на обектива  Да Сменяема леща на обектива 

Брошура за продукта стр. 5 

Плоча на предметната маса с черна бяла 

страна най-малко 80 mm диаметър 

Да Плоча на предметната маса с черна бяла страна 

90mm диаметър  

Брошура за продукта стр. 1, и Писмо Euromex 

Microscopen BV, потвърждение на технически 

спецификации 

Наличие на грубо и/или финно 

фокусиране 

Да Наличие на грубо и финно фокусиране  

Брошура за продукта стр. 5 

Увеличение: най-малко четири различни 

увеличения, в диапазона от 5 до 50, 

включващи задължително 50 пъти. 

Да Девет различни увеличения в диапазона 3.3 до 

67.5  

Брошура за продукта стр. 4 

1: 6.7, 6.7x to 45x or 1: 8.4, 6.5x to 55x 

Дългофокусно разстояние за работа 

(голяма работна дистанция), подходящо 

за работа с големи обекти (обекти до 10 

х 10 cm) 

Да Дългофокусно разстояние за работа (голяма 

работна дистанция), подходящо за работа с големи 

обекти (обекти до 148mm височина, работна 

дистанция 110 mm)  

Брошура за продукта стр. 1 

Стъклени лещи и оптика  Да Стъклени лещи и оптика + противогъбично и 

антирефлексно  

Брошура за продукта стр. 5  

Отразена светлина: лед или друг 

светлинен източник във видимата област 

на спектъра 

Да Отразена светлина 3W лед светлинен източник 

във видимата област на спектъра  

Брошура за продукта стр. 2 

Възможност за поставяне на камера Да Възможност за поставяне на камера  

Брошура за продукта стр. 3 

Доставка, инсталация, пускане в 

действие и обучение да бъдат включени 

в цената 

 

Да 

Техническо предложение (Приложение 2) 

Документация на английски или 

български език 

Да 

Техническо предложение (Приложение 2) 

1.2. Минимални изисквания за 

гаранционен сервиз 

 

Срок на гаранционен сервиз: не по-

малко от две (2) години. 

 

Да 5г. 

Спецификация (Specification sheet SMZ Series) 

стр.3 и Техническо предложение (Приложение 2) 

 

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 

цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя 
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за допускане до оценяване по Технически показатели на офертата на Участник „Лабтех“ 

ЕООД, по обособена позиция № 4.  

 

Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели на 

офертата на Участник „Лабтех“ ЕООД, по обособена позиция № 4. 

 

Комисията пристъпи към оценка на техническите показатели на офертата на 

Участник „Лабтех“ ЕООД, по обособена позиция № 4.  

 

1.3. Оценка на Показател „ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ“ (Пгс) на офертата на 

Участник „Лабтех“ ЕООД, по обособена позиция № 4.  

 

 
Показател Стойност точки Участник „Лабтех“ ЕООД 

Пгс Гаранционен сервиз: 3 години 5 0 

Пгс Гаранционен сервиз: 4 години и 

повече 

10 10  

5 години (Техническо предложение 

(Приложение 2) 

 

 

Пгс Участник „Лабтех“ ЕООД  =  0.2 * (10/10) * 100 = 20 т.   

 

Участник „Марвел“ ООД, по обособена позиция № 4, оферта с                                       

вх. № 330 РД-08/29.06.2020 г. 

 

1.1 Относно наличност на представените документи: 

 Техническо предложение (Приложение № 2), съдържащо и таблица  за 

съответствие с изискванията за изпълнение на минималните и технически 

характеристики и функционалности за предложената конфигурацията, SMZ-168-

BL, MoticEurope S.L.U.  - оригинал, подписано и подпечатано; 

 Брошура за продукта, SMZ-168-BL;  

 Декларация MoticEurope S.L.U.   Испания,  за потвърждение на технически 

спецификации.  

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 
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1.2.1. В техническото предложение Участник „Марвел“ ООД се задължава да 

изпълни обществената поръчка в срок от 2 (два) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя, като: 

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването ще се осъществи в срок от 2 (два) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя; 

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 

поддръжка на оборудването ще е с продължителност от 1 (един) календарен ден от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването. 

Предложеният срок за гаранционен сервиз е 3 (три) години. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага 

доставката на резервни части от чужбина – до 40 (четиридесет) календарни дни от датата 

на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 

или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до 

85 (осемдесет и пет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект 

или повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено през 2020г. и е 

окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер 

и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с посочени 

продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за 

експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 

стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 

радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 2 (двама) специалисти. 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за пускане на проби, 

работа с апарат, анализ и обработка на резултатите на 2 (двама) специалисти. 

 

 

 Участник  МАРВЕЛ ООД: Апарат SMZ-168-

BL, MoticEurope S.L.U, Испания 
МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
Съответствие Да/Не 

 

Стереомикроскоп  за лабораторни Да Стереомикроскоп  за лабораторни 
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изследвания с бинокулярна глава и 

предметна масичка, подходящ за 

работа с големи обекти ( обекти до 10 

х 10 cm) 

изследвания с бинокулярна глава и предметна 

масичка, подходящ за работа с големи обекти, 

модел SMZ-168-BL, производител 

MoticEurope S.L.U.. 

1.1. Минимални технически и 

функционални изисквания   

 

Окуляри WF10x – 2 бр. ( widefield ) Да Окуляри 2бр. widefield WF10x/23  

Спецификация (Specification sheet SMZ Series) 

стр. 2 

Окулярите да са сменяеми с други 

увеличения 

Да Окулярите да са сменяеми 

Спецификация (Specification sheet SMZ Series) 

стр. 3 

Регулируемо разстояние между 

окулярите поне в  диапазона  55-75 

mm 

Да Регулируемо разстояние между в  

диапазона  54-76 mm 

Спецификация (Specification sheet SMZ Series) 

стр. 2 

Регулиране на диоптъра на окуляра, 

най-малко +/- 1 диоптри 

Да Регулиране на диоптъра на окуляра +/- 5 

диоптъра 

Спецификация (Specification sheet SMZ Series) 

стр. 2 

Сменяема  леща на обектива  Да Сменяема  леща на обектива 

Спецификация (Specification sheet SMZ Series) 

стр. 3 

Плоча на предметната маса с черна 

бяла страна най-малко  80 mm 

диаметър 

Да Плоча на предметната маса с черна бяла 

страна 95 mm диаметър  

Спецификация (Specification sheet SMZ Series) 

стр. 3 

Наличие на грубо и/или финно 

фокусиране 

Да грубо фокусиране 

Спецификация (Specification sheet SMZ Series) 

стр.2 Няма доказателство за наличие на 

финно фокусиране 

Увеличение: най-малко  четири 

различни увеличения, в диапазона  

от 5 до  50, включващи 

задължително 50 пъти. 

Да Увеличения: 3.75Х, 7.5Х, 10Х…..40Х, 50Х 

чрез увеличителна леща включена в цената 

Спецификация (Specification sheet SMZ Series) 

стр.2 

 

Дългофокусно разстояние за работа 

(голяма работна дистанция), 

подходящо за работа с големи 

обекти (обекти до 10 х 10 cm) 

Да Работно разстояние до 113 mm подходящо 

за работа с големи обекти 

Спецификация (Specification sheet SMZ Series) 

стр.2 
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Стъклени лещи и оптика  ДА Стъклени лещи и оптична система 

Greenough 

Спецификация (Specification sheet SMZ Series) 

стр.2 

 

Отразена  светлина: лед или  друг  

светлинен  източник във  видимата  

област на  спектъра 

Да Преминаваща и отразена светлина, и двете 

осигурени от халогенни лампи 12V .И двете 

снабдени с регулиране на интензитета на 

светлината 

Спецификация (Specification sheet SMZ Series) 

стр.2 

 

Възможност за поставяне на камера Да Възможност за поставяне на цифрова 

камера  

Спецификация (Specification sheet SMZ Series) 

стр.2 

 

Доставка, инсталация, пускане в 

действие и обучение да бъдат 

включени в цената 

 

Да 

Техническо предложение (Приложение 2) 

Документация на английски или 

български език 

Да 

Техническо предложение (Приложение 2) 

1.2. Минимални изисквания за 

гаранционeн сервиз 

 

Срок на гаранционен сервиз: не по-

малко от две (2) години. 

 

3г.  

Спецификация (Specification sheet SMZ Series) 

стр.3 

 

 

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 

цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя 

за допускане до оценяване по Технически показатели на офертата на Участник „Марвел“ 

ООД, по обособена позиция № 4.  

 

Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели на 

офертата на Участник „Марвел“ ООД, по обособена позиция № 4. 

 

Комисията пристъпи към оценка на техническите показатели на офертата на 

Участник „Марвел“ ООД, по обособена позиция № 4.  
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1.3. Оценка на Показател „ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ“ (Пгс) на офертата на 

Участник „Марвел“ ООД, по обособена позиция № 4.  

 

 
Показател Стойност точки Участник „Марвел“ ООД 

Пгс Гаранционен сервиз: 3 години 5 5  

3 години (Техническо предложение 

(Приложение 2) 

Пгс Гаранционен сервиз: 4 години и 

повече 

10 0  

 

Пгс Участник „Марвел“ ООД =  0.2 * (5/10) * 100 = 10 т.  

 

За обособена позиция № 5 - Доставка на Два броя UPS;  

 

Участник „Еврогруп 33“ ЕООД, по обособена позиция № 5, оферта с                       

вх. № 331 РД-08/29.06.2020 г. 

 

1.1 Относно наличност на представените документи: 

 Техническо предложение (Приложение № 2) - оригинал, подписано и 

подпечатано; 

 Декларация за посещение на обекта, оригинал, подписана и подпечатана; 

 Брошура Eurogroup 33 за продукта Core 10K Comex, Полша, на български и 

английски език;  

 Оторизация от производител, Omex, подписана и подпечатана;  

 Сертификати EN ISO 9001:2015, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, подписани и 

подпечатани;  

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 

 

1.2.1. В техническото предложение Участник „Еврогруп 33“ ЕООД се задължава 

да изпълни обществената поръчка в срок от 1 (един) месец от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя, като: 

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 
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оборудването ще се осъществи в срок от 1 (един) месец от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя;  

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 

поддръжка на оборудването ще е с продължителност от 1 (един) календарни ден от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването. 

Предложеният срок за гаранционен сервиз е 24  (двадесет и четири) месеца. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда е 5 (пет) календарни 

дни (не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни), считано от уведомяването от страна 

на Възложителя, а когато се налага доставката на резервни части от чужбина – 14 

(четиринадесет) календарни дни (не по-дълъг от 40 (четиридесет) календарни дни) от 

датата на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 

или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок 45 

(четиридесет и пет) календарни дни (не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни) след 

изтичане на срока за отстраняване на дефект или повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено през 2020г. и е 

окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер 

и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с посочени 

продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за 

експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 

стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 

радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 2  (двама) специалисти. 

 
 ЕВРОГРУП-33 ЕООД модел : CORE 10K 

COMEX-Полша 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  

UPS  

 

2 бр.  

1.1. Минимални технически и 

функционални изисквания   

 

Окомплектован с батерии – 10kVA 

 

Окомплектован с батерии – 10kVA 

Брошура производител  стр. 2 

Доставка, инсталация, пускане в 

действие и обучение да бъдат включени 

в цената 

Техническо предложение (Приложение № 2) 
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Документация на английски или 

български език 
Техническо предложение (Приложение № 2) 

1.2. Минимални изисквания за 

гаранционeн сервиз 

 

Срок на гаранционен сервиз: не по-

малко от две (2) години. 

 

2г.  

Техническо предложение 

 

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 

цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя 

за допускане до оценяване по Технически показатели на офертата на Участник 

„Еврогруп 33“ ЕООД, по обособена позиция № 5.  

Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели на 

офертата на Участник „Еврогруп 33“ ЕООД, по обособена позиция № 5.  

  

Комисията пристъпи към оценка на техническите показатели на офертата на 

Участник „Еврогруп 33“ ЕООД, по обособена позиция № 5.  

 

1.3. Оценка на Показател „допълнителни технически и функционални 

изисквания” (Птфх) на офертата на Участник „Еврогруп 33“ ЕООД, по обособена 

позиция № 5.  

 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

  

Показател Описание на изискването Точки при 

наличие 
„Еврогруп 33“ 

ЕООД 

Птфх Връзка към компютърна UPS, 

позволяваща контролирано изключване 

на апарата. 

10 0 

 

Птфх Участник „Еврогруп 33“ ЕООД  = 0.4 * (0/0) * 100  = 0 т. 

 

 

 

1.4. Оценка на Показател „ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ“ (Пгс) на офертата на 

Участник „Еврогруп 33“ ЕООД, по обособена позиция № 5.  

 
Показател Стойност точки Участник „Еврогруп 33“ ЕООД 

Пгс Гаранционен сервиз: 3 години  5 0  

 

Пгс Гаранционен сервиз: 4 години и 

повече 

10 0 
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Пгс Участник „Еврогруп 33“ ЕООД  = 0.1 * (0/10) *100  = 0 т. 

 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 5, оферта с                                  

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г. 

 

1.1 Относно наличност на представените документи: 

 Техническо предложение (Приложение № 2) - оригинал, подписано и 

подпечатано; 

 Брошура за продукта, Core 10K Comex, Полша, на български и английски език; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 

 

1.2.1. В техническото предложение Участник „Лабексперт“ ООД се задължава 

да изпълни обществената поръчка в срок от 3 (три) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя, като: 

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването ще се осъществи в срок от 3 (три) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя; 

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 

поддръжка на оборудването ще е с продължителност от 2 (два) календарни дни от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването.  

Предложеният срок за гаранционен сервиз е 4 (четири) години. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага 

доставката на резервни части от чужбина – до 40 (четиридесет) календарни дни от датата 

на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 

или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до 

90 (деветдесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или 

повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено на/през 2020 г. и 
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е окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, 

софтуер и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с 

посочени продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и 

инструкции за експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 

стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 

радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 3 (трима) специалисти. 

 
 „Лабексперт“ ООД модел : CORE 10K 

COMEX-Полша 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  

UPS  

 

 2 бр.  

1.1. Минимални технически и 

функционални изисквания   

 

Окомплектован с батерии – 10kVA 

 

Да Окомплектован с батерии – 10kVA 

Брошура производител  стр. 5 

Доставка, инсталация, пускане в 

действие и обучение да бъдат включени 

в цената 

 

Да Техническо предложение (Приложение № 

2) 

Документация на английски или 

български език 
Да Техническо предложение (Приложение № 

2) 

1.2. Минимални изисквания за 

гаранционeн сервиз 

 

Срок на гаранционен сервиз: не по-

малко от две (2) години. 

 

Да 4г.  

Техническо предложение (Приложение № 2) 

 

 

 

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 

цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя 

за допускане до оценяване по Технически показатели на офертата на Участник 

„Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 5.  

 

Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели на 

офертата на Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 5.  
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Комисията пристъпи към оценка на техническите показатели на офертата на 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 5.  

 

1.3. Оценка на Показател „допълнителни технически и функционални 

изисквания” (Птфх) на офертата на Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена 

позиция № 5.  

 

 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

  

Показател Описание на изискването Точки при 

наличие 
„Лабексперт“ 

ООД 

Птфх Връзка към компютърна UPS, 

позволяваща контролирано изключване 

на апарата. 

10 0 

 

Птфх Участник „Лабексперт“ ООД = 0.4 * (0/0) *100  = 0 

 

 

1.4. Оценка на Показател „ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ“ (Пгс) на офертата на 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 5.  

 
Показател Стойност точки Участник „Лабексперт“ ООД 

Пгс Гаранционен сервиз: 3 години  5 0  

 

Пгс Гаранционен сервиз: 4 години и 

повече 

10 10 

4 години, Техническо предложение 

(Приложение № 2) 

 

Пгс Участник „Лабексперт“ ООД = 0.1 * (10/10) *100  = 10 

 

За обособена позиция № 6 - Доставка на Два броя Генератора за ток;  

 

 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 6, оферта с                            

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г. 

 

1.1 Относно наличност на представените документи: 

 Техническо предложение (Приложение № 2) - оригинал, подписано и 

подпечатано; 

 Извадка от каталожни страници Генератор за  ток CIMEX PG8000АТS; 
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Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 

 

1.2.1. В техническото предложение Участник „Лабексперт“ ООД се задължава 

да изпълни обществената поръчка в срок от 3 (три) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя, като: 

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването ще се осъществи в срок от 3 (три) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя; 

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 

поддръжка на оборудването ще е с продължителност от 2 (два) календарни дни от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването.  

Предложеният срок за гаранционен сервиз е 4 (четири) години. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага 

доставката на резервни части от чужбина – до 40 (четиридесет) календарни дни от датата 

на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 

или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до 

90 (деветдесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или 

повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено на/през 2020г. и е 

окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер 

и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с посочени 

продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за 

експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 

стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 

радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 3 (трима) специалисти. 
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 „Лабексперт“ ООД модел : CIMEX 

PG8000АТS  

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  

Генератор за ток  2 бр.  

1.1. Минимални технически и 

функционални изисквания   

 

Работна изходяща мощност най 

малко 4000 W  
 

Работна изходяща мощност най малко 6.50 

kW  

Брошура производител  стр. 1 

Горива: бензин  

 

Горива: бензин  

Брошура производител  стр. 2 

Обем на резервоара: поне 6 литра 

 

25 литра 

Брошура производител  стр. 1 

Автоматичен старт при спиране на 

електрозахранването: най-късно след  

5 минути 

Автоматичен старт при спиране на 

електрозахранването: най-късно след  5 

минути 

Брошура производител  стр. 2 

Доставка, инсталация, пускане в 

действие и обучение да бъдат включени 

в цената 

 

Да Техническо предложение (Приложение № 

2) 

Документация на английски или 

български език 
Да Техническо предложение (Приложение № 

2) 

1.2. Минимални изисквания за 

гаранционeн сервиз 

 

Срок на гаранционен сервиз: не по-

малко от две (2) години. 

 

Да 4г.  

Техническо предложение (Приложение № 2) 

 

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 

цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя 

за допускане до оценяване по Технически показатели на офертата на Участник 

„Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 6.  

 

Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели на 

офертата на Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 6.  

 

Комисията пристъпи към оценка на технически показатели на офертата на 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 6 

 



   
 

 

 
 

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. 

 

71 

 

1.3. Оценка на Показател „ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ“ (Пгс) на офертата на 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 6.  

 
Показател Стойност точки Участник „Лабексперт“ ООД 

Пгс Гаранционен сервиз: 3 години  5 0  

 

Пгс Гаранционен сервиз: 4 години и 

повече 

10 10 

“4 години”, Техническо предложение 

(Приложение № 2) 

 

 

 

Пгс Участник „Лабексперт“ ООД  =  0.2 * (10/10) *100 = 20 

 

За обособена позиция № 7 - Доставка на Компресор за сгъстен въздух;  

 

 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция №7, оферта с                             

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г. 

 

1.1 Относно наличност на представените документи: 

 Техническо предложение (Приложение № 2) - оригинал, подписано и 

подпечатано; 

 Извадка от каталожни страници със снимки на  офериран  Raider RD-Ac02, 

компресор. 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 

 

1.2.1. В техническото предложение Участник „Лабексперт“ ООД се задължава 

да изпълни обществената поръчка в срок от 3 (три) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя, като: 

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването ще се осъществи в срок от 3 (три) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя; 

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 
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поддръжка на оборудването ще е с продължителност от 2 (два) календарни дни от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването.  

Предложеният срок за гаранционен сервиз е 4 (четири) години. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага 

доставката на резервни части от чужбина – до 40 (четиридесет) календарни дни от датата 

на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 

или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до 

90 (деветдесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или 

повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено на/през 2020г. и е 

окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер 

и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с посочени 

продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за 

експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 

стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 

радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 3 (трима) специалисти. 

 

 ЛАБЕКСПЕРТ ООД 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  

Компресор за сгъстен въздух  
 

Компресор за сгъстен въздух RAIDER RD-

AC) 2q 1500Wq 50l  

1.1. Минимални технически и 

функционални изисквания   

 

Резервоар поне 25л.  

 

Резервоар поне 50л.  

 

Брошура производител  стр. 1 

Изходящ  дебит поне : 100 l/min 

 

Изходящ  дебит поне : 110 l/min 

 

Брошура производител  стр. 1 

Налягане до 8 бар 

 

Налягане до 8 бар 

 

Брошура производител  стр. 1 
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Налични регулатори за налягане и 

сушител за въздух 

 

Налични регулатори за налягане и сушител за 

въздух 

 

Брошура производител  стр. 1 

Доставка, инсталация, пускане в 

действие и обучение да бъдат 

включени в цената 

Техническо предложение (Приложение № 2) 

Документация на английски или 

български език 

Техническо предложение (Приложение № 2) 

1.2. Минимални изисквания за 

гаранционeн сервиз 

 

Срок на гаранционен сервиз: не по-

малко от две (2) години. 

4г.  
Техническо предложение (Приложение № 2) 

 

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 

цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя 

за допускане до оценяване по Технически показатели на офертата на Участник 

„Лабeксперт“ ООД, по обособена позиция № 7.  

 

Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели на 

офертата на Участник „Лабeксперт“ ООД, по обособена позиция № 7.  

  

Комисията пристъпи към оценка на техническите показатели на офертата на 

Участник „Лабeксперт“ ООД, по обособена позиция № 7.  

 

1.3. Оценка на Показател „допълнителни технически и функционални 

изисквания” (Птфх) на офертата на Участник „Лабeксперт“ ООД, по обособена 

позиция № 7.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ОЦЕНКА 

Показател  Точки 

при 

наличие 

Участник „Лабeксперт“ ООД 

Птфх Маркуч за 

компресор с бързи 

връзки най-малко  

10 метра 

10 10  

Маркуч за компресор с бързи връзки 10 

метра 

Брошура производител  стр. 2 ( стр. 5) 

 

Птфх Участник „Лабексперт“ ООД  =  0.5 * (10/10) *100 = 50 
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1.4. Оценка на Показател „ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ“ (Пгс) на офертата на 

Участник „Лабeксперт“ ООД, по обособена позиция № 7.  

 
 

Показател Стойност точки Участник „Лабексперт“ ООД 

Пгс Гаранционен сервиз: 3 години  5 0  

 

Пгс Гаранционен сервиз: 4 години и 

повече 

10 10 

“4 години”, Техническо предложение 

(Приложение № 2) 

 

 

Пгс Участник „Лабексперт“ ООД  =  0.1 * (10/10) *100 = 10 

 

За обособена позиция № 8 - Доставка на Инверторна сплит система; 

 

 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 8,  оферта с                           

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г. 

 

1.1 Относно наличност на представените документи: 

 Техническо предложение (Приложение № 2) - оригинал, подписано и 

подпечатано; 

 Брошура за продукта Инверторен климатик Toshiba/RAS 16PAVSG-E 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника. Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото 

предложение. 

 

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на 

участника, заедно с всички приложени към него документи и доказателства за 

съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното: 

 

1.2.1. В техническото предложение Участник „Лабексперт“ ООД се задължава 

да изпълни обществената поръчка в срок от 3 (три) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя, като: 

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването ще се осъществи в срок от 3 (три) месеца от получаване на възлагателно 

писмо на Възложителя; 
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- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа 

поддръжка на оборудването ще е с продължителност от 2 (два) календарни дни от 

инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на 

оборудването.  

Предложеният срок за гаранционен сервиз е 5 (пет)  години. 

Предложеният срок за отстраняване на дефект или повреда до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага 

доставката на резервни части от чужбина – до 40 (четиридесет) календарни дни от датата 

на получаване на уведомление от Възложителя. 

Предложено е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя, поради проявен 

фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал 

или повреден в срока за гаранционен сервиз уред да се осъществи в максимален срок до 

90 (деветдесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или 

повреда. 

Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено на/през 2020г. и е 

окомплектовано с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер 

и аксесоари, включително посочените в Техническите спецификации, с посочени 

продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за 

експлоатация от производителя на български и/или английски език. 

Предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни 

стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, 

радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от 

движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване 

/уред/). 

Предложено е, че ще се проведе обучение, в ИМК-БАН, за рутинна поддръжка на 

апарата на минимум 3 (трима) специалисти. 

 

 Участник ЛАБЕКСПЕРТ ООД 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  

Инверторна сплит система 

 

Модел : TOSHIBA/ RAS 16PAVSG-E 

1.1. Минимални технически и 

функционални изисквания   

 

Мощност на охлаждане : най-малко  

3.800 кW 

Работна изходяща мощност най малко 4.6/5.5 

kW  

Брошура производител  стр. 1 ( стр.5) 

Работещ в  режим на  охлаждане при  

външни температури достигащ до -

10 оС 

 

Работен диапазон -15 - 46˚С  

Брошура производител  стр. 1 ( стр.5)  

Автоматичен рестарт Автоматичен рестарт 
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 Брошура производител  стр. 2 

Дистанционно  управление 

 

Дистанционно  управление 

Брошура производител  стр. 2 

Доставка, инсталация, пускане в 

действие и обучение да бъдат 

включени в цената 

 

Техническо предложение (Приложение № 2) 

Документация на английски или 

български език 

Техническо предложение (Приложение № 2) 

1.2. Минимални изисквания за 

гаранционен сервиз 

 

Срок на гаранционен сервиз: не по-

малко от две (2) години. 

 

5г.  
Техническо предложение (Приложение № 2) 

 

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата 

цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя 

за допускане до оценяване по Технически показатели на офертата на Участник 

„Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 8.  

 

Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели на 

офертата на Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 8.  

  

Комисията пристъпи към оценка на техническите показатели на офертата на 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 8.  

 

1.3. Оценка на Показател „допълнителни технически и функционални 

изисквания” (Птфх) на офертата на Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена 

позиция № 8.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ОЦЕНКА 

Показател  Точки 

при 

наличие 

Участник „Лабeксперт“ ООД 

Птфх Работещ в  режим 

на  охлаждане при  

външни 

температури 

достигащ до -15оС 

10 10  

Работен диапазон -15 до  45˚С,  

Брошура производител  стр. 1 

Птфх Работещ в режим 

на охлаждане при 

20 0 
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външни 

температури 

достигащ до -20оС 

 

Птфх Участник „Лабексперт“ ООД  =  0.5 * (10/10) *100 = 50 т. 

 

 

 

1.4. Оценка на Показател „ГАРАНЦИОНEН СЕРВИЗ“ (Пгс) на офертата на 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 8.  

 
 

Показател Стойност точки Участник „Лабексперт“ ООД 

Пгс Гаранционен сервиз: 3 години  5 0  

 

Пгс Гаранционен сервиз: 4 години  10 0  

 

Пгс Гаранционен сервиз: 5 години и 

повече 

15 10 

“5 години”, Техническо предложение 

(Приложение № 2) 

 

 

Пгс Участник „Лабексперт“ ООД  =  0.1 * (15/15) *100 = 10 т. 

 

 

 

Въз основа на посочените по-горе действия, комисията взе следните  

 

  Р Е Ш Е Н И Я:  

I.Оценките на техническите предложения на участниците за изпълнение на поръчката са, 

както следва: 

 

 

 

 

За обособена позиция № 1 - Доставка на Спектрофотометър, работещ в 

Ултравиолетoвия  и Видимия (UV-Vis) спектрален диапазон 
 



   
 

 

 
 

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. 

 

78 

 

№ Участник 

Показател Птфх -  

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

О
б

щ
о

 б
р

о
й

 

т
о

ч
к

и
 п

о
 

п
о

к
а

за
т
е
л

и
 

П
т
ф

х
 +

 П
г
с
 

1 „Т.Е.А.М.“ ООД   50,00т. 10,00т. 

 
60,00 т. 

2 „Лабприм“ ЕООД   30т. 10,00т. 40,00 т. 

 

 

 

 

За обособена позиция № 2 - Доставка на Планетарна топкова мелница 
 

№ Участник 

Показател Птфх -  

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

О
б

щ
о

 б
р

о
й

 

т
о

ч
к

и
 п

о
 

п
о

к
а

за
т
е
л

и
 

П
т
ф

х
 +

 П
г
с
 

1 „Лабимекс“ АД 50,00т. 0,00т. 

 
50,00 т. 

2 „Никора 2000“ ЕООД 50,00т. 0,00т. 50,00 т. 

3 „Лабексперт“ ООД 50,00т. 10,00т. 60,00 т. 

 

 

За обособена позиция № 3 - Доставка на Микробиологичен бокс 

 

№ Участник 

Показател Птфх -  

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

О
б

щ
о

 б
р

о
й

 

т
о

ч
к

и
 п

о
 

п
о

к
а

за
т
е
л

и
 

П
т
ф

х
 +

 П
г
с
 

1 „РСР“ ЕООД 48,00т. 10,00т. 

 
58,00 т. 

2 „Лабприм“ ЕООД 50,00т. 10,00т. 60,00 т. 

 

За обособена позиция № 4 - Доставка на Стереомикроскоп 
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№ Участник 

Показател Пгс - Показател 

„Гаранционeн сервиз“ 

 

 

1 „Лабтех“ ЕООД 20,00т. 

 

2 „Марвел“ ООД 10,00т. 

 

За обособена позиция № 5 - Доставка на Два броя UPS 

 

№ Участник 

Показател Птфх -  

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

О
б

щ
о

 б
р

о
й

 

т
о

ч
к

и
 п

о
 

п
о

к
а

за
т
е
л

и
 

П
т
ф

х
 +

 П
г
с
 

1 „Еврогруп 33“ ЕООД 0,00т. 0,00т. 

 
0,00 т. 

2 „Лабексперт“ ООД 0,00т. 10,00т. 10,00 т. 

 
За обособена позиция № 6 - Доставка на Два броя Генератора за ток 

 

№ Участник 

Показател Пгс - Показател 

„Гаранционeн сервиз“ 

 

 

1 „Лабексперт“ ООД 20,00т. 

 

 
За обособена позиция № 7 - Доставка на Компресор за сгъстен въздух 

 

№ Участник 

Показател Птфх -  

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

О
б

щ
о

 б
р

о
й

 

т
о

ч
к

и
 п

о
 

п
о

к
а

за
т
е
л

и
 

П
т
ф

х
 +

 П
г
с
 

1 „Лабексперт“ ООД 50,00т. 10,00т. 60,00 т. 
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За обособена позиция № 8 - Доставка на Инверторна сплит система 

 

№ Участник 

Показател Птфх -  

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

О
б

щ
о

 б
р

о
й

 

т
о

ч
к

и
 п

о
 

п
о

к
а

за
т
е
л

и
 

П
т
ф

х
 +

 П
г
с
 

1 „Лабексперт“ ООД 50,00т. 10,00т. 60,00 т. 

 
II. Допуска до отваряне и оповестяване на Ценовите предложения на следните 

участници: 

1. За обособена позиция № 1 - Доставка на Спектрофотометър, работещ в 

Ултравиолетoвия  и Видимия (UV-Vis) спектрален диапазон 

 „Т.Е.А.М.“ ООД   

 „Лабприм“ ЕООД   
 

2. За обособена позиция № 2 - Доставка на Планетарна топкова мелница 

 „Лабимекс“ АД 

 „Никора 2000“ ЕООД 

 „Лабексперт“ ООД 

 

3. За обособена позиция № 3 - Доставка на Микробиологичен бокс 

 „РСР“ ЕООД 

 „Лабприм“ ЕООД 
 

4. За обособена позиция № 4 - Доставка на Стереомикроскоп 

 „Лабтех“ ЕООД 

 „Марвел“ ООД 
 

5. За обособена позиция № 5 - Доставка на Два броя UPS 

 „Еврогруп 33“ ЕООД 

 „Лабексперт“ ООД 

 

6. За обособена позиция № 6 - Доставка на Два броя Генератора за ток 

 „Лабексперт“ ООД 
 

7. За обособена позиция № 7 - Доставка на Компресор за сгъстен въздух 
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 „Лабексперт“ ООД 

 

8. За обособена позиция № 8 - Доставка на Инверторна сплит система 

 „Лабексперт“ ООД 
 

III. Отварянето на Ценовите предложения на допуснатия участник ще се състои на 

публично заседание, на 24.08.2020г. от 8:30 часа, на адрес: в гр. София,  ул. „Акад. 

Г. Бончев“ № 2, бл. 107, заседателна зала. 

 

IV. Съобщението за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на Ценовите 

предложения да бъде публикувано в профила на купувача на Института по 

минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов", съгласно чл. 57, ал. 4 от 

ППЗОП. 

На 24.08.2020 г. от 08:30 часа в сградата на Института по минералогия и 

кристалография „Акад. Иван Костов“ на адрес: гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“ № 2, бл. 

107,  в изпълнение на заповед № 240 РД-09/30.06.2020 г. на Директора на Института по 

минералогия и кристалография – проф. д-р Росица Николова, комисията се събра за 

публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участника 

в обществена поръчка възлагана чрез открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА, 

МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО 

ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ 

“АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА 

КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА 

(ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“. 

 

 На заседанието на комисията присъстваха представители на следните участници: 

1 „Т.Е.А.М.“ ООД   Константин Николов Докторов 

2 „Лабприм“ ЕООД   Христо Илиев Гаджов 

3 „Лабексперт“ ООД Дарина Иванова Маринова 

 

 

В съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 4 от ППЗОП, Комисията обяви резултатите 

от оценяването на другите показатели на участниците, а именно: 

 

За обособена позиция № 1 - Доставка на Спектрофотометър, работещ в 

Ултравиолетoвия  и Видимия (UV-Vis) спектрален диапазон 
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№ Участник 

Показател Птфх -  

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

О
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щ
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т
о
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к

и
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о
 

п
о

к
а

за
т
е
л

и
 

П
т
ф

х
 +

 П
г
с
 

1 „Т.Е.А.М.“ ООД   50,00 т. 10,00 т. 

 
60,00 т. 

2 „Лабприм“ ЕООД   30,00 т. 10,00 т. 40,00 т. 

 

 

За обособена позиция № 2 - Доставка на Планетарна топкова мелница 
 

№ Участник 

Показател Птфх -  

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

О
б

щ
о

 б
р

о
й

 

т
о

ч
к

и
 п

о
 

п
о

к
а

за
т
е
л

и
 

П
т
ф

х
 +

 П
г
с
 

1 „Лабимекс“ АД 50,00 т. 0,00 т. 

 
50,00 т. 

2 „Никора 2000“ ЕООД 50,00 т. 0,00 т. 50,00 т. 

3 „Лабексперт“ ООД 50,00 т. 10,00 т. 60,00 т. 

 

 

 

За обособена позиция № 3 - Доставка на Микробиологичен бокс 

 

№ Участник 

Показател Птфх -  

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

О
б

щ
о

 б
р

о
й

 

т
о

ч
к

и
 п

о
 

п
о

к
а

за
т
е
л

и
 

П
т
ф

х
 +

 П
г
с
 

1 „РСР“ ЕООД 48,00 т. 10,00 т. 

 
58,00 т. 

2 „Лабприм“ ЕООД 50,00 т. 10,00 т. 60,00 т. 

 

 

 

За обособена позиция № 4 - Доставка на Стереомикроскоп 
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№ Участник 

Показател Пгс - Показател 

„Гаранционeн сервиз“ 

 

 

1 „Лабтех“ ЕООД 20,00 т. 

2 „Марвел“ ООД 10,00 т. 

 

 

 

 

 

 

За обособена позиция № 5 - Доставка на Два броя UPS 

 

№ Участник 

Показател Птфх -  

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

О
б

щ
о

 б
р

о
й

 

т
о

ч
к

и
 п

о
 

п
о

к
а

за
т
е
л

и
 

П
т
ф

х
 +

 П
г
с
 

1 „Еврогруп 33“ ЕООД 0,00 т. 0,00 т. 

 
0,00 т. 

2 „Лабексперт“ ООД 0,00 т. 10,00 т. 10,00 т. 

 

 

 

За обособена позиция № 6 - Доставка на Два броя Генератора за ток 

 

№ Участник 

Показател Пгс - Показател 

„Гаранционeн сервиз“ 

 

 

1 „Лабексперт“ ООД 20,00 т. 

 

 

 

 

За обособена позиция № 7 - Доставка на Компресор за сгъстен въздух 
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№ Участник 

Показател Птфх -  

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

О
б

щ
о

 б
р

о
й

 

т
о

ч
к

и
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о
 

п
о

к
а
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т
е
л

и
 

П
т
ф

х
 +
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г
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1 „Лабексперт“ ООД 50,00 т. 10,00 т. 60,00 т. 

 

 

 

 

 

 

За обособена позиция № 8 - Доставка на Инверторна сплит система 

 

№ Участник 

Показател Птфх -  

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

О
б

щ
о

 б
р

о
й

 

т
о

ч
к

и
 п

о
 

п
о

к
а

за
т
е
л

и
 

П
т
ф

х
 +

 П
г
с
 

1 „Лабексперт“ ООД 50,00 т. 10,00 т. 60,00 т. 

 

Комисията удостовери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” 

са с ненарушена цялост и съответстващи подписи, положени при първото открито 

заседание, след което пристъпи към отваряне на пликовете с ценовата оферта и 

проверката ѝ съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП по реда на постъпване на офертите 

на допуснатите участници като обяви ценовите им предложения, а именно: 

За обособена позиция № 1 - Доставка на Спектрофотометър, работещ в 

Ултравиолетoвия  и Видимия (UV-Vis) спектрален диапазон; 
 

Участник „Т.Е.А.М.“ ООД, по обособена позиция № 1, оферта с                                    

вх. № 335 РД-08/29.06.2020 г. 

 

Предлага следната обща стойност, в размер на 64 850.00 лв. (шестдесет и четири 

хиляди осемстотин и петдесет) лв. без ДДС, която включва всички разходи на 

участника за изпълнение на поръчката: доставка, монтаж, пускане в експлоатация 

и гаранционен сервиз на апаратурата, мита, такси, обучение за работа с 

оборудването, ако такова се предвижда /включително ако обучението се провежда 

в чужбина/ (ако е приложимо)  и др. 
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Участник „Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция № 1, оферта с                                     

вх. № 337 РД-08/29.06.2020 г. 

 

Предлага следната обща стойност, в размер на 55 340.00 лв. (петдесет и пет 

хиляди триста и четиридесет) лв. без ДДС, която включва всички разходи на участника 

за изпълнение на поръчката: доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 

гаранционен сервиз на апаратурата, мита, такси, обучение за работа с 

оборудването, ако такова се предвижда /включително ако обучението се провежда 

в чужбина/ (ако е приложимо)  и др. 

 

За обособена позиция № 2 - Доставка на Планетарна топкова мелница;  
 

Участник „Лабимекс“ АД, по обособена позиция № 2, оферта с                                             

вх. № 326 РД-08/26.06.2020 г.  

 

Предлага следната обща стойност, в размер на 44 143.00 лв. (четиридесет и четири 

хиляди сто четиридесет и три) лв. без ДДС, която включва всички разходи на 

участника за изпълнение на поръчката: доставка, монтаж, пускане в експлоатация 

и гаранционен сервиз на апаратурата, мита, такси, обучение за работа с 

оборудването, ако такова се предвижда /включително ако обучението се провежда 

в чужбина/ (ако е приложимо)  и др. 

 

Участник „Никора 2000“ ЕООД, по обособена позиция № 2, оферта с                                   

вх. № 329 РД-08/29.06.2020 г. 

 

Предлага следната обща стойност, в размер на 44 500.00 лв. (четиридесет и четири 

хиляди и петстотин) лв. без ДДС, която включва всички разходи на участника за 

изпълнение на поръчката: доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 

гаранционен сервиз на апаратурата, мита, такси, обучение за работа с 

оборудването, ако такова се предвижда /включително ако обучението се провежда 

в чужбина/ (ако е приложимо)  и др. 

 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 2, оферта с                            

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г. 

 

Предлага следната обща стойност, в размер на 44 000.00 лв. (четиридесет и четири 

хиляди) лв. без ДДС, която включва всички разходи на участника за изпълнение на 

поръчката: доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на 

апаратурата, мита, такси, обучение за работа с оборудването, ако такова се 

предвижда /включително ако обучението се провежда в чужбина/ (ако е 
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приложимо)  и др. 

 

За обособена позиция № 3 - Доставка на Микробиологичен бокс; 
 

Участник „РСР“ ЕООД, по обособена позиция № 3, оферта с                                            

вх. № 324 РД-08/26.06.2020 г. 

 

Предлага следната обща стойност, в размер на 15 380.00 лв. (петнадесет хиляди 

триста и осемдесет) лв. без ДДС, която включва всички разходи на участника за 

изпълнение на поръчката: доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 

гаранционен сервиз на апаратурата, мита, такси, обучение за работа с 

оборудването, ако такова се предвижда /включително ако обучението се провежда 

в чужбина/ (ако е приложимо)  и др. 

 

Участник „Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция № 3, оферта с                                          

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г. 

 

Предлага следната обща стойност, в размер на 15 990.00 лв. (петнадесет хиляди 

деветстотин и деветдесет) лв. без ДДС, която включва всички разходи на участника за 

изпълнение на поръчката: доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 

гаранционен сервиз на апаратурата, мита, такси, обучение за работа с 

оборудването, ако такова се предвижда /включително ако обучението се провежда 

в чужбина/ (ако е приложимо)  и др. 

 

За обособена позиция № 4 - Доставка на Стереомикроскоп; 
 

Участник „Лабтех“ ЕООД, по обособена позиция № 4, оферта с                                        

вх. № 317 РД-08/24.06.2020 г. 

 

Предлага следната обща стойност, в размер на 1 990.00 лв. (хиляда деветстотин и 

деветдесет) лв. без ДДС, която включва всички разходи на участника за изпълнение 

на поръчката: доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на 

апаратурата, мита, такси, обучение за работа с оборудването, ако такова се 

предвижда /включително ако обучението се провежда в чужбина (ако е приложимо)  

и др. 

 

Участник „Марвел“ ООД, по обособена позиция № 4, оферта с                                     

вх. № 330 РД-08/29.06.2020 г. 
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Предлага следната обща стойност, в размер на 2 019.00 лв. (две хиляди и 

деветнадесет) лв. без ДДС, която включва всички разходи на участника за изпълнение 

на поръчката: доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на 

апаратурата, мита, такси, обучение за работа с оборудването, ако такова се 

предвижда /включително ако обучението се провежда в чужбина/ (ако е 

приложимо)  и др. 

 

 

 

За обособена позиция № 5 - Доставка на два броя UPS;  
 

Участник „Еврогруп 33“ ЕООД, по обособена позиция № 5, оферта с                                 

вх. № 331 РД-08/29.06.2020 г. 

 

Предлага следната обща стойност, в размер на 6 189.00 лв. (шест хиляди сто 

осемдесет и девет) лв. без ДДС, която включва всички разходи на участника за 

изпълнение на поръчката: доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 

гаранционен сервиз на апаратурата, мита, такси, обучение за работа с 

оборудването, ако такова се предвижда /включително ако обучението се провежда 

в чужбина/ (ако е приложимо)  и др. 

 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 5, оферта с                                     

вх. №  338 РД-08/29.06.2020 г. 

 

Предлага следната обща стойност, в размер на 6 090.00 лв. (шест хиляди и 

деветдесет) лв. без ДДС, която включва всички разходи на участника за изпълнение 

на поръчката: доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на 

апаратурата, мита, такси, обучение за работа с оборудването, ако такова се 

предвижда /включително ако обучението се провежда в чужбина/ (ако е 

приложимо)  и др. 

 

За обособена позиция № 6 - Доставка на два броя генератора за ток;  
 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 6, оферта с                                     

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г. 

 

Предлага следната обща стойност, в размер 6 800.00 лв. (шест хиляди и 

осемстотин) лв. без ДДС, която включва всички разходи на участника за изпълнение 

на поръчката: доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на 



   
 

 

 
 

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. 

 

88 

 

апаратурата, мита, такси, обучение за работа с оборудването, ако такова се 

предвижда /включително ако обучението се провежда в чужбина/ (ако е 

приложимо)  и др. 

 

 

 

 

 

За обособена позиция № 7 - Доставка на Компресор за сгъстен въздух;  
 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 7, оферта с                                        

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г. 

 

Предлага следната обща стойност, в размер на 380.00 лв. (триста и осемдесет) лв. 

без ДДС, която включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката: 

доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на апаратурата, 

мита, такси, обучение за работа с оборудването, ако такова се предвижда 

/включително ако обучението се провежда в чужбина/ (ако е приложимо)  и др. 

 

За обособена позиция № 8 - Доставка на Инверторна сплит система; 
 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 8,  оферта с                                   

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г. 

 

Предлага следната обща стойност, в размер 3 200.00 лв. (три хиляди и двеста) лв. 

без ДДС, която включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката: 

доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на апаратурата, 

мита, такси, обучение за работа с оборудването, ако такова се предвижда 

/включително ако обучението се провежда в чужбина/ (ако е приложимо)  и др. 

 

След отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците, 

приключи публичната част от заседанието на Комисията. 

 

На закрито заседание Комисията продължи своята работа, като установи за: 

 

За обособена позиция № 1 - Доставка на Спектрофотометър, работещ в 

Ултравиолетoвия  и Видимия (UV-Vis) спектрален диапазон; 
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Участник „Т.Е.А.М.“ ООД, по обособена позиция № 1, оферта с                                           

вх. № 335 РД-08/29.06.2020 г. 

 

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си 

предложение, а именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  

Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от възложителя 

изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

Участник „Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция № 1, оферта с                                

вх. № 337 РД-08/29.06.2020 г. 

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си 

предложение, а именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  

Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от възложителя 

изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

 Комисията не прави проверка на наличие на основание за прилагане на чл. 72 от 

ЗОП, тъй като са налице само две оферти. 

 

 Комисията продължи своята работа с оценка по Показателя „цена” (ПЦ), като  

изчисли съотношението между най-ниската цена (без ДДС), предложена от Участник, и 

цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:  
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ПЦ = 0,4  
Минимална Цена 

Цена на  Участник 
 100 

 

Където 

 Минимална цена е най-ниската цена, предложена от Участник Цена на  участник 

е цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява; 

 100 – коефициент за изчисляване на цената в точки;  

 0,4 – коефициент на относителна тежест за показателя ПЦ. 

 

 

 Предложена най-

ниска цена, без 

ДДС 

Предложена от 

участника цена, 

без ДДС 

ПЦ=0,4(минимална 

цена/предложената 

от участника цена) 

х100 

„Т.Е.А.М.“ ООД 55340 64850 34.13 

„Лабприм“ ЕООД   55340 55340 40.00 

 

След оценяване на Ценовото предложение на участника, комисията пристъпи към 

изчисляване на комплексна оценка (КО) на офертата на участника и класирането му по 

степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя 

условия. 

Максимален общ брой точки (КО), които участникът може да получи от 

заложените показатели е 100 точки и се изчислява по следната формула: 

 

Ко  = ПЦ + Птфх + Пгс 

№ Участник  

Показатели за определяне на комплексна оценка 

ПЦ- 

Показател 

„цена” 

Показател 

Птфх -

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател 

Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

Комплексна 

оценка - ПЦ + 

Птфх + Пгс 
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1. 

„Т.Е.А.М.“ ООД 

 

34.13 

50,00т. 10,00т. 

 
94.13 

2. „Лабприм“ ЕООД   40 
30,00т. 10,00т. 

80.00 

 

 

За обособена позиция № 2 - Доставка на Планетарна топкова мелница;  
 

Участник „Лабимекс“ АД, по обособена позиция № 2, оферта с                                     

вх. № 326 РД-08/26.06.2020г.  

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си 

предложение, а именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  

Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от 

възложителя изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

Участник „Никора 2000“ ЕООД, по обособена позиция № 2, оферта с                            

вх. № 329 РД-08/29.06.2020 г. 

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си 

предложение, а именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  

Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 
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втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от възложителя 

изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 2, оферта с                              

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г. 

 

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си 

предложение, а именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  

Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от възложителя 

изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

 Комисията направи проверка на наличие на основание за прилагане на чл. 72 от 

ЗОП и установи, че няма оферта, която е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка. 

 

 Комисията продължи своята работа с оценка по Показателя „цена” (ПЦ), като  

изчисли съотношението между най-ниската цена (без ДДС), предложена от Участник, и 

цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:  

 

ПЦ = 0,4  
Минимална Цена 

Цена на  Участник 
 100 

 

Където 

 Минимална цена е най-ниската цена, предложена от Участник Цена на  участник 

е цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява; 

 100 – коефициент за изчисляване на цената в точки;  

 0,4 – коефициент на относителна тежест за показателя ПЦ. 
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 Предложена най-

ниска цена, без 

ДДС 

Предложена от 

участника цена, 

без ДДС 

ПЦ=0,4(минимална 

цена/предложената 

от участника цена) 

х100 
„Лабимекс“ АД 

  
44000 44143 39.87 

„Никора 2000“ ЕООД 44000 44500 39.55 

„Лабексперт“ ООД 44000 44000 40.00 

 

 

След оценяване на Ценовото предложение на участника, комисията пристъпи към 

изчисляване на комплексна оценка (КО) на офертата на участника и класирането му по 

степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя 

условия. 

Максимален общ брой точки (КО), които участникът може да получи от заложените 

показатели е 100 точки и се изчислява по следната формула: 

 

Ко  = ПЦ + Птфх + Пгс 

№ Участник  

Показатели за определяне на комплексна оценка 

ПЦ- Показател 

„цена” 

Показател Птфх -

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

Комплексна 

оценка - ПЦ + 

Птфх + Пгс 
 

1. 
„Лабимекс“ АД 

  
39.87 

50,00т. 0,00т. 

 89.87 

2. „Никора 2000“ ЕООД 39.55 50,00т. 0,00т. 89.55 

3. „Лабексперт“ ООД 40.00 50,00т. 10,00т. 100.00 

 

 

 

 

За обособена позиция № 3 - Доставка на Микробиологичен бокс; 
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Участник „РСР“ ЕООД, по обособена позиция № 3, оферта с                                           

вх. № 324 РД-08/26.06.2020 г. 

 

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си 

предложение, а именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  

Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от възложителя 

изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

Участник „Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция № 3, оферта с                                  

вх. № 337 РД-08/29.06.2020 г. 

 

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си 

предложение, а именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  

Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от възложителя 

изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

Комисията не прави проверка на наличие на основание за прилагане на чл. 72 от 

ЗОП, тъй като са налице само две оферти. 

 

Комисията продължи своята работа с оценка по Показателя „цена” (ПЦ), като  

изчисли съотношението между най-ниската цена (без ДДС), предложена от Участник, и 

цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:  

 

ПЦ = 0,4  
Минимална Цена 

Цена на  Участник 
 100 
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Където 

 Минимална цена е най-ниската цена, предложена от Участник Цена на  участник 

е цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява; 

 100 – коефициент за изчисляване на цената в точки;  

 0,4 – коефициент на относителна тежест за показателя ПЦ. 

 

 Предложена най-

ниска цена, без 

ДДС 

Предложена от 

участника цена, 

без ДДС 

ПЦ=0,4(минимална 

цена/предложената 

от участника цена) 

х100 
„РСР“ ЕООД  15380 15380 40.00 

„Лабприм“ ЕООД 15380 15990 38.47 

 

 

След оценяване на Ценовото предложение на участника, комисията пристъпи към 

изчисляване на комплексна оценка (КО) на офертата на участника и класирането му по 

степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя 

условия. 

Максимален общ брой точки (КО), които участникът може да получи от заложените 

показатели е 100 точки и се изчислява по следната формула: 

 

Ко  = ПЦ + Птфх + Пгс 

№ Участник  

Показатели за определяне на комплексна оценка 

ПЦ- 

Показател 

„цена” 

Показател 

Птфх -

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател 

Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

Комплексна 

оценка - ПЦ + 

Птфх + Пгс 
 

1. 
„РСР“ ЕООД  

40.00 
48,00т. 10,00т. 

 98.00 

2. „Лабприм“ ЕООД 38.47 50,00т. 10,00т. 98.47 

 

За обособена позиция № 4 - Доставка на Стереомикроскоп; 
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Участник „Лабтех“ ЕООД, по обособена позиция № 4, оферта с                                           

вх. № 317 РД-08/24.06.2020 г. 

 

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си 

предложение, а именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  

Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от възложителя 

изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

Участник „Марвел“ ООД, по обособена позиция № 4, оферта с                                       

вх. № 330 РД-08/29.06.2020 г. 

 

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си 

предложение, а именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  

Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от възложителя 

изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

Комисията не прави проверка на наличие на основание за прилагане на чл. 72 от 

ЗОП, тъй като са налице само две оферти. 

 

Комисията продължи своята работа с оценка по Показателя „цена” (ПЦ), като  

изчисли съотношението между най-ниската цена (без ДДС), предложена от Участник, и 

цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:  

 

ПЦ = 0,8  
Минимална Цена 

Цена на  Участник 
 100 
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Където 

 Минимална цена е най-ниската цена, предложена от Участник Цена на  участник 

е цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява; 

 100 – коефициент за изчисляване на цената в точки;  

 0,8 – коефициент на относителна тежест за показателя ПЦ. 

 

 Предложена най-

ниска цена, без 

ДДС 

Предложена от 

участника цена, 

без ДДС 

ПЦ=0,8(минимална 

цена/предложената 

от участника цена) 

х100 
„Лабтех“ ЕООД 1990 1990 80.00 

„Марвел“ ООД 1990 2019 78.85 

 

 

След оценяване на Ценовото предложение на участника, комисията пристъпи към 

изчисляване на комплексна оценка (КО) на офертата на участника и класирането му по 

степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя 

условия. 

Максимален общ брой точки (КО), които участникът може да получи от 

заложените показатели е 100 точки и се изчислява по следната формула: 

 

Ко  = ПЦ + Пгс 

 

№ Участник  

Показатели за определяне на комплексна оценка 

ПЦ- Показател 

„цена” 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

Комплексна 

оценка - ПЦ + Пгс 

 

1. „Лабтех“ ЕООД 80.00 20,00т. 100.00 

2. „Марвел“ ООД 78.85 10,00т. 88.85 
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За обособена позиция № 5 - Доставка на два броя UPS;  
 

Участник „Еврогруп 33“ ЕООД, по обособена позиция № 5, оферта с                                     

вх. № 331 РД-08/29.06.2020 г. 

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си 

предложение, а именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  

Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от възложителя 

изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 5, оферта с                                     

вх. №  338 РД-08/29.06.2020 г. 

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си 

предложение, а именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  

Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от 

възложителя изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

Комисията не прави проверка на наличие на основание за прилагане на чл. 72 от 

ЗОП, тъй като са налице само две оферти. 

 

Комисията продължи своята работа с оценка по Показателя „цена” (ПЦ), като  

изчисли съотношението между най-ниската цена (без ДДС), предложена от Участник, и 

цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:  

 

ПЦ = 0,4  
Минимална Цена 

Цена на  Участник 
 100 
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Където 

 Минимална цена е най-ниската цена, предложена от Участник Цена на  участник 

е цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява; 

 100 – коефициент за изчисляване на цената в точки;  

 0,4 – коефициент на относителна тежест за показателя ПЦ. 

 

 Предложена най-

ниска цена, без 

ДДС 

Предложена от 

участника цена, 

без ДДС 

ПЦ=0,4(минимална 

цена/предложената 

от участника цена) 

х100 
„Еврогруп 33“ ЕООД 6090 6189 39.36 

„Лабексперт“ ООД 6090 6090 40.00 

 

След оценяване на Ценовото предложение на участника, комисията пристъпи към 

изчисляване на комплексна оценка (КО) на офертата на участника и класирането му по 

степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя 

условия. 

Максимален общ брой точки (КО), които участникът може да получи от заложените 

показатели е 100 точки и се изчислява по следната формула: 

 

Ко  = ПЦ + Птфх + Пгс 

№ Участник  

Показатели за определяне на комплексна оценка 

ПЦ- 

Показател 

„цена” 

Показател 

Птфх -

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател 

Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

Комплексна 

оценка - ПЦ + 

Птфх + Пгс 
 

1. 
„Еврогруп 33“ ЕООД 

39.36 
0,00т. 0,00т. 

 39.36 

2. „Лабексперт“ ООД 40.00 0,00т. 10,00т. 50.00 

 

За обособена позиция № 6 - Доставка на два броя генератора за ток;  
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Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция № 6, оферта с                                      

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г. 

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си 

предложение, а именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  

Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от 

възложителя изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

Комисията не прави проверка на наличие на основание за прилагане на чл. 72 от 

ЗОП, тъй като е налице само една оферта. 

 

Комисията продължи своята работа с оценка по Показателя „цена” (ПЦ), като  

изчисли съотношението между най-ниската цена (без ДДС), предложена от Участник, и 

цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:  

 

ПЦ = 0,8  
Минимална Цена 

Цена на  Участник 
 100 

 

Където 

 Минимална цена е най-ниската цена, предложена от Участник Цена на  участник 

е цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява; 

 100 – коефициент за изчисляване на цената в точки;  

 0,8 – коефициент на относителна тежест за показателя ПЦ. 

 

 Предложена най-

ниска цена, без 

ДДС 

Предложена от 

участника цена, 

без ДДС 

ПЦ=0,8(минимална 

цена/предложената 

от участника цена) 

х100 
„Лабексперт“ ООД 6800 6800 80.00 

 

След оценяване на Ценовото предложение на участника, комисията пристъпи към 

изчисляване на комплексна оценка (КО) на офертата на участника и класирането му по 

степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя 

условия. 
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Максимален общ брой точки (КО), които участникът може да получи от заложените 

показатели е 100 точки и се изчислява по следната формула: 

 

Ко  = ПЦ + Пгс 

№ Участник  

Показатели за определяне на комплексна оценка 

ПЦ- Показател 

„цена” 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

Комплексна оценка 

- ПЦ + Пгс 

 

1. „Лабексперт“ ООД 80.00 20,00т. 100.00 

 

 

 

 

 

За обособена позиция № 7 - Доставка на Компресор за сгъстен въздух;  
 

Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция №7, оферта с                                    

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г. 

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си 

предложение, а именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  

Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от 

възложителя изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

Комисията не прави проверка на наличие на основание за прилагане на чл. 72 от 

ЗОП, тъй като е налице само една оферта. 

 

Комисията продължи своята работа с оценка по Показателя „цена” (ПЦ), като  

изчисли съотношението между най-ниската цена (без ДДС), предложена от Участник, и 
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цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:  

 

ПЦ = 0,4  
Минимална Цена 

Цена на  Участник 
 100 

 

Където 

 Минимална цена е най-ниската цена, предложена от Участник Цена на  участник 

е цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява; 

 100 – коефициент за изчисляване на цената в точки;  

 0,4 – коефициент на относителна тежест за показателя ПЦ. 

 

 Предложена най-

ниска цена, без 

ДДС 

Предложена от 

участника цена, 

без ДДС 

ПЦ=0,4(минимална 

цена/предложената 

от участника цена) 

х100 
„Лабексперт“ ООД 380 380 40.00 

 

След оценяване на Ценовото предложение на участника, комисията пристъпи към 

изчисляване на комплексна оценка (КО) на офертата на участника и класирането му по 

степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя 

условия. 

Максимален общ брой точки (КО), които участникът може да получи от заложените 

показатели е 100 точки и се изчислява по следната формула: 

 

Ко  = ПЦ + Птфх + Пгс 
 

№ Участник  

Показатели за определяне на комплексна оценка 

ПЦ- 

Показател 

„цена” 

Показател 

Птфх -

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател 

Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

Комплексна 

оценка - ПЦ + 

Птфх + Пгс 
 

1. „Лабексперт“ ООД 40.00 50,00т. 10,00т. 100.00 

 

 

За обособена позиция № 8 - Доставка на Инверторна сплит система 
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Участник „Лабексперт“ ООД, по обособена позиция №7, оферта с                                                 

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г. 

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си 

предложение, а именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  

Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от 

възложителя изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

Комисията не прави проверка на наличие на основание за прилагане на чл. 72 от 

ЗОП, тъй като е налице само една оферта. 

 

Комисията продължи своята работа с оценка по Показателя „цена” (ПЦ), като  

изчисли съотношението между най-ниската цена (без ДДС), предложена от Участник, и 

цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:  

 

ПЦ = 0,4  
Минимална Цена 

Цена на  Участник 
 100 

 

Където 

 Минимална цена е най-ниската цена, предложена от Участник Цена на  участник 

е цената, предложена от Участника, чиято оферта се оценява; 

 100 – коефициент за изчисляване на цената в точки;  

 0,4 – коефициент на относителна тежест за показателя ПЦ. 

 

 Предложена най-

ниска цена, без 

ДДС 

Предложена от 

участника цена, 

без ДДС 

ПЦ=0,4(минимална 

цена/предложената 

от участника цена) 

х100 
„Лабексперт“ ООД 3200 3200 40.00 

 

 

След оценяване на Ценовото предложение на участника, комисията пристъпи към 

изчисляване на комплексна оценка (КО) на офертата на участника и класирането му по 

степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя 
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условия. 

Максимален общ брой точки (КО), които участникът може да получи от заложените 

показатели е 100 точки и се изчислява по следната формула: 

 

Ко  = ПЦ + Птфх + Пгс 
 

№ Участник  

Показатели за определяне на комплексна оценка 

ПЦ- 

Показател 

„цена” 

Показател 

Птфх -

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател 

Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 

 

 

Комплексна 

оценка - ПЦ + 

Птфх + Пгс 
 

1. „Лабексперт“ ООД 40.00 50,00т. 10,00т. 100.00 

 

Въз основа на извършените и посочени по-горе действия от работата си, Комисията взе 

следните 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

I. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП класира участниците, както следва: 

 

За обособена позиция № 1 - Доставка на Спектрофотометър, работещ в 

Ултравиолетoвия  и Видимия (UV-Vis) спектрален диапазон; 

 

1-во място: „Т.Е.А.М.“ ООД с комплексна оценка: 94.13  точки; 

2-ро място: „Лабприм“ ЕООД  с комплексна оценка: 80.00 точки. 

 

Комисията предлага да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И 

КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – 

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА 

МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01““ за обособена 

позиция № 1 - Доставка на Спектрофотометър, работещ в Ултравиолетовия и 

Видимия (UV-Vis) спектрален диапазон с участника класиран на първо място- 

„Т.Е.А.М.“ ООД, ЕИК: 040215128, представлявано от Красимир Иванов Ставрев в 

качеството му на управител, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1606, 
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район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ № 71-73, ет. 6,  с оферта с                                                         

вх. № 335 РД-08/29.06.2020 г., 14:50 ч. 

 

За обособена позиция № 2 - Доставка на Планетарна топкова мелница 

 

1-во място: „Лабексперт“ ООД с комплексна оценка: 100.00  точки; 

2-ро място: „Лабимекс“ АД с комплексна оценка: 89.87 точки; 

3-то място: „Никора 2000“ ЕООД с комплексна оценка: 89.55 точки; 

 

Комисията предлага да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И 

КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – 

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА 

МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01““ за обособена 

позиция № 2 - Доставка на Планетарна топкова мелница с участника класиран на 

първо място - „Лабексперт“ ООД, ЕИК: 175194011, представлявано от Дарина Иванова 

Маринова и Стоян Георгиев Маринов в качеството им на управители, със седалище и 

адрес за кореспонденция: гр. София 1839, район Кремиковци 

бул. „Ботевградско шосе“ № 268, ет. 3, ап. офис 8,  с оферта с                                                                        

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г., 15:25 ч. 

 

За обособена позиция № 3 - Доставка на Микробиологичен бокс 

 

1-во място: „Лабприм“ ЕООД с комплексна оценка: 98.47  точки; 

2-ро място: „РСР“ ЕООД с комплексна оценка: 98.00 точки. 

 

Комисията предлага да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И 

КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – 

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА 

МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“ за обособена 

позиция № 3 - Доставка на Микробиологичен бокс с участника класиран на първо 

място - „Лабприм“ ЕООД, ЕИК: 203424045, представлявано от Анна Божидарова 

Гаджова и Христо Илиев Гаджов в качеството им на управители, със седалище гр. София 

1712, район Младост, ж.к. Младост 4, ул. „Нов ден”, бл. 429, вх. 2, ет. 2, ап. 33 и адрес за 

кореспонденция: гр. София 1202, ул. „Каменоделска“ № 5, ет. 7, офис 701 

 

За обособена позиция № 4 - Доставка на Стереомикроскоп 
 



   
 

 

 
 

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. 

 

106 

 

1-во място: „Лабтех“ ЕООД с комплексна оценка: 100.00  точки; 

2-ро място: „Марвел“ ООД с комплексна оценка: 88.85 точки. 

 

Комисията предлага да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И 

КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – 

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА 

МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“ за обособена 

позиция № 4 - Доставка на Стереомикроскоп с участника класиран на първо място - 

„Лабтех“ ЕООД с ЕИК: 115752045, представлявано от Стамен Георгиев Стоянов, в 

качеството му на управител, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, 

район Централен, ул. „Иван Андонов“ № 13, тел.: 032/268627, факс: 032/242410, 

Електронна поща: labtech@mbox.contact.bg, Интернет страница: www.labtech-bg.com,  с 

оферта с вх. № 317 РД-08/24.06.2020 г., 9.10 ч. 

 

За обособена позиция № 5 - Доставка на Два броя UPS 

 

1-во място: „Лабексперт“ ООД с комплексна оценка: 50.00  точки; 

2-ро място: „Еврогруп 33“ ЕООД с комплексна оценка: 39.36 точки. 

 

Комисията предлага да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И 

КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – 

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА 

МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“ за обособена 

позиция № 5 - Доставка на Два броя UPS с участника класиран на първо място - 

„Лабексперт“ ООД, ЕИК: 175194011, представлявано от Дарина Иванова Маринова и 

Стоян Георгиев Маринов в качеството им на управители, със седалище и адрес за 

кореспонденция: гр. София 1839, район Кремиковци 

бул. „Ботевградско шосе“ № 268, ет. 3, ап. офис 8,  с оферта с                                                                    

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г., 15:25 ч. 

 

За обособена позиция № 6 - Доставка на Два броя Генератора за ток 

 

1-во място: „Лабексперт“ ООД с комплексна оценка: 100.00  точки. 

 

Комисията предлага да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И 
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КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – 

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА 

МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“ за обособена 

позиция № 6 - Доставка на Два броя Генератора за ток с участника класиран на първо 

място - „Лабексперт“ ООД, ЕИК: 175194011, представлявано от Дарина Иванова 

Маринова и Стоян Георгиев Маринов в качеството им на управители, със седалище и 

адрес за кореспонденция: гр. София 1839, район Кремиковци 

бул. „Ботевградско шосе“ № 268, ет. 3, ап. офис 8,  с оферта с                                                                  

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г., 15:25 ч. 

 

За обособена позиция № 7 - Доставка на Компресор за сгъстен въздух 

 

1-во място: „Лабексперт“ ООД с комплексна оценка: 100.00  точки. 

 

Комисията предлага да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И 

КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – 

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА 

МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“ за обособена 

позиция № 7 - Доставка на Компресор за сгъстен въздух с участника класиран на 

първо място - „Лабексперт“ ООД, ЕИК: 175194011, представлявано от Дарина Иванова 

Маринова и Стоян Георгиев Маринов в качеството им на управители, със седалище и 

адрес за кореспонденция: гр. София 1839, район Кремиковци 

бул. „Ботевградско шосе“ № 268, ет. 3, ап. офис 8,  с оферта с                                                                     

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г., 15:25 ч. 

 

За обособена позиция № 8 - Доставка на Инверторна сплит система 

 

1-во място: „Лабексперт“ ООД с комплексна оценка: 100.00  точки. 

 

Комисията предлага да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ В ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И 

КРИСТАЛОГРАФИЯ “АКАД. ИВАН КОСТОВ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – 

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА 

МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“ за обособена 

позиция № 8 - Доставка на Инверторна сплит система с участника класиран на първо 

място - „Лабексперт“ ООД, ЕИК: 175194011, представлявано от Дарина Иванова 

Маринова и Стоян Георгиев Маринов в качеството им на управители, със седалище и 

адрес за кореспонденция: гр. София 1839, район Кремиковци 
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бул. „Ботевградско шосе“ № 268, ет. 3, ап. офис 8,  с оферта с                                                                        

вх. № 338 РД-08/29.06.2020 г., 15:25 ч. 

 

На основание чл. 106, ал. 1 във от ЗОП и чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, комисията 

представя настоящия доклад заедно с всички документи, изготвени в хода на работа на 

комисията, цялата документация по провеждане на настоящата обществена поръчка на 

Възложителя за утвърждаване и вземане на Решение, съгласно чл. 106, ал. 6 от ЗОП. 

 

При изготвяне на доклада не бяха изказани особени мнения или възражения. 

 

Настоящият доклад се състави на 26.08.2020 г. и на същата дата се предаде на 

Възложителя. 

 

Приложения: 

 

1. Всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, включително 

протоколите на Комисията. 

2. Документация за обществена поръчка. 

 

За верността на гореописаното се подписаха, както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

Борис Шивачев ………………………………………… 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

Ангел Николов ………………………………………… 

 

Вилма Стоянова ……………………………………………… 

 

Росица Титоренкова ……………………………………………… 

 

Луиза Терзийска ……………………………………………… 

 

Анелия Кехайова……………………………………………… 

 

Вяра Пангарова……………………………………………… 
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