Участникът - „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 изпълнител 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.
Мотиви за отстраняване: В процедурата за обособена позиция № 1 няма
отстранени участници.
2. 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;
ОПРЕДЕЛЯМ
Участникът - „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 изпълнител 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
Мотиви за отстраняване: В процедурата за обособена позиция № 2 няма
отстранени участници.
3. За обособена позиция № 3 - Доставка на Микробиологичен бокс:

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.

1-во място: „Лабприм“ ЕООД с комплексна оценка: 98.47 точки;
2-ро място: „РСР“ ЕООД с комплексна оценка: 98.00 точки.
ОПРЕДЕЛЯМ
Участникът - „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, с оферта с вх.
№ 337 РД-08/29.06.2020 г., 15:15 ч. за изпълнител 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.
Мотиви за отстраняване:
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, отстранявам 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“.
2. 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:

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.

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, отстранявам 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“.
4. 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.
ОПРЕДЕЛЯМ
Участникът - „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
изпълнител 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.
Мотиви за отстраняване: В процедурата за обособена позиция № 4 няма
отстранени участници.
5. За обособена позиция № 5 - Доставка на Два броя UPS:

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.

1-во място: „Лабексперт“ ООД с комплексна оценка: 50.00 точки;
2-ро място: „Еврогруп 33“ ЕООД с комплексна оценка: 39.36 точки.
ОПРЕДЕЛЯМ
Участникът - „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 изпълнител на обществена поръчка с предмет: 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.
Мотиви за отстраняване: В процедурата за обособена позиция № 5 няма
отстранени участници.
6. За обособена позиция № 6 - Доставка на Два броя Генератора за ток:
1-во място: „Лабексперт“ ООД с комплексна оценка: 100.00 точки.
ОПРЕДЕЛЯМ
Участникът - „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 изпълнител на обществена поръчка с предмет: 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.
Мотиви за отстраняване: В процедурата за обособена позиция № 6 няма
отстранени участници.

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана
иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.

7. За обособена позиция № 7 - Доставка на Компресор за сгъстен въздух:
1-во място: „Лабексперт“ ООД с комплексна оценка: 100.00 точки.
ОПРЕДЕЛЯМ
Участникът - „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 изпълнител на обществена поръчка с предмет: 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.
Мотиви за отстраняване: В процедурата за обособена позиция № 7 няма
отстранени участници.
8. За обособена позиция № 8 - Доставка на Инверторна сплит система:
1-во място: „Лабексперт“ ООД с комплексна оценка: 100.00 точки.
ОПРЕДЕЛЯМ
Участникът - „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 изпълнител на обществена поръчка с предмет: 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.

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.

Заличено съгласно чл. 37 от ЗОП

