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Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01  Център за компетентност „Персонализирана иновативна 

медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.. 
 

П Р О Т О К О Л   № 3  

oт проведена обществена поръчка възлагана чрез открита процедура с „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““, открита с Решение № 261 РД-

08 от дата 19.05.2020г., вписана в Регистъра на обществените поръчки под номер 

01517-2020-0001. 

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 в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  

Борис Шивачев – професор, д-р; 

ЧЛЕНОВЕ:    

1. Ангел Николов – юрист; 

2. Вилма Стоянова – професор, д-р; 

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 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 – 
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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 

Ултравиолетовия и Видимия (UV-Vis) спектрален диапазон 
 

№ Участник 

Показател Птфх -  

Показател 

„допълнителни 

технически и 

функционални 

изисквания” 

 

Показател Пгс - 

Показател 

„Гаранционeн 

сервиз“ 
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о
й
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о
 

п
о
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а
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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“ 
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б
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о

 б
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о

ч
к

и
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о
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о
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и
 

П
т
ф

х
 +

 П
г
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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 
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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
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к

и
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о
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о
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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 

 

№ 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
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л

и
 

П
т
ф

х
 +

 П
г
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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. 
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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
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о
 

п
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к
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за
т
е
л

и
 

П
т
ф

х
 +
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г
с
 

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
 +
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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 

Ултравиолетовия 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 64850 лв. (шейсет 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. 

http://www.eufunds.bg/


   
 

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

Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01  Център за компетентност „Персонализирана иновативна 

медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.. 
 

Участник „Лабприм“ ЕООД, по обособена позиция № 1, оферта с вх. № 337 

РД-08/ 29.06.2020 г. 

 

Предлага следната обща стойност, в размер на 55340 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/ 26.06.2020г.  

 

Предлага следната обща стойност, в размер на 44143 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 44500 лв. (четиридесет и четири 

хиляди и пет стотин) 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 44000 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 

приложимо)  и др. 
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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 15380 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 15990 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 1990 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. 

 

Предлага следната обща стойност, в размер на 2019 лв. (две хиляди и 

деветнадесет) лв. без ДДС, която включва всички разходи на участника за 

изпълнение на поръчката: доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 
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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 6189 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 6090 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 на 6800 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 

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;  
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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 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 на 3200 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 

Ултравиолетовия 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. 

 

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, 
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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:  

 

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 

„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 

 

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; 
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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 

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 
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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. 

 

 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 
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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; 
 

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. № 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. 
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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 
„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 
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Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01  Център за компетентност „Персонализирана иновативна 

медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.. 
 

За обособена позиция № 4 - Доставка на Стереомикроскоп; 
 

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:  
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Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01  Център за компетентност „Персонализирана иновативна 

медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.. 
 

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 
„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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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.. 
 

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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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.. 
 

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;  
 

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; 
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Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01  Център за компетентност „Персонализирана иновативна 

медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.. 
 

 

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. 

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 
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Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01  Център за компетентност „Персонализирана иновативна 

медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.. 
 

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 

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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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.. 
 

 

 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 

 

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. 
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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 

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 
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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 

Ултравиолетовия 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, 

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 
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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. 

 

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 и адрес 

за кореспонденция: гр. София 1712, район Младост, ж.к. Младост 4, ул. „Нов ден”, бл. 

429, вх. 2, ет. 2, ап. 33,  с оферта с вх. № 337 РД-08/29.06.2020 г., 15:15 ч. 

 

За обособена позиция № 4 - Доставка на Стереомикроскоп 
 

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. 
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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 

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 
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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 

бул. „Ботевградско шосе“ № 268, ет. 3, ап. офис 8,  с оферта с вх. № 338 РД-

08/29.06.2020 г., 15:25 ч. 

 

 

 Настоящият протокол се състави на 26.08.2020г., като 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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