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Софийски университет „Свети Климент Охридски“ 
 

П Р О Т О К О Л   

 
Утвърдил: 

ЗАМ. РЕКТОР 

Доц. д-р. Елиза Стефанова  

(упълномощено лице по чл.7 от ЗОП) 

 

На 15.06.2016 г. в 11:00 ч. в Зала 1, Ректорат, комисия, назначена със заповед № РД 40-

84/15.06.2017 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” за разглеждане, оценка и класиране 

на подадени оферти за участие в открита процедура за възлагане обществена поръчка поръчка 

с предмет „ДОСТАВКА НА ХИМИЧЕСКИ И БИОЛОГИЧНИ ИЗДЕЛИЯ И ПРОДУКТИ С 

ОБЩО И СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ” по осем обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 „Доставка на неорганични химикали с общо 

предназначение“;Обособена позиция № 2 „Доставка на органични химикали с общо 

предназначение“;Обособена позиция № 3 „Доставка на органични разтворители“; Обособена 

позиция № 4 „Доставка на химикали със специфично предназначение“;Обособена позиция № 5  

„Доставка на консумативи с общо предназначение“;Обособена позиция № 6 „Доставка на 

консумативи със специфично предназначение“;Обособена позиция № 7 „Доставка на 

лабораторна стъклария и пластмасови принадлежности“;Обособена позиция № 8 „ 

Доставка на биопродукти, диагностични тестове, оцветители“, открита с Решение РД 40-

65/09.05.2017 г. и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2017-0015 

 

 в състав: 

Председател: доц. д-р Нина Джерманова – Зам. декан административно–стопански въпроси, 

поддръжка и ремонт на сградите на Физически факултет  

 

Членове: 

1. Светлана Мицева – специалист химик в Биологически факултет; 

2. Юлиян Загранярски – доц. д-р по органична химия във Факултет по химия и фармация 

3. Таня Стоилкова - гл. асистент в Геолого-Географски факултет; 

4. Ася Цанова - гл. асистент в Медицински Факултет 

5. Василка Петкова - юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“ 

6. Петър Станулов - специалист в отдел „Обществени поръчки“ 

 

проведе публично заседание, на което да бъдат отворени офертите на участниците в 

горецитираната процедура. 

 

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което се състави 

протокол, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 ППЗОП. Протоколът,  беше подписан от 

председателя на комисията и предаващото лице.  

Комисията установи, че до крайния срок (17:30 часа на 15.11.2016г.) в деловодството на СУ 

„Св. Климент Охридски” са постъпили 4 /четири/ оферти за участие в процедурата, отговарящи 

на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, както следва: 

№ 

по 

ред 

Подател на офертата за 

участие 

Обособена позиция, 

за която участникът е 

подал оферта 

Номер, дата и час на 

получаване; 

1. „Данс Фарма“ ЕООД 3, 5 и 7 72-00-781/14.06.2017г.  

13:24 часа 
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2. „Ридаком“ ЕООД 8 72-00-786/14.06.2017г.  

16:06 часа 

3. „Биомед Фючар“ ЕООД 5, 6 и 8 72-00-787/14.06.2017г.  

16:14 часа 

4. „Лабимекс“ АД 1, 2, 3 и 7 72-00-788/14.06.2017г.  

16:44 часа 

5. „ФОТ“ ООД 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 72-00-789/14.06.2017г.  

17:11 часа 

 

След получаване на списъка с участниците всички членове на комисията подписаха 

декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП вр. чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.  

 

На публичното заседание присъства Теодора Петрова, упълномощен представител на 

участника „Лабимекс“ АД. 

Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха. 

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите в залата със 

заповед № РД 40-84/15.06.2017 г. на Възложителя за разглеждане, оценяване и класиране на 

постъпилите оферти за участие в процедурата. 

 

Комисията установи, че и петте оферти са представени, съгласно изискванията на 

Възложителя, в запечатани непрозрачни опаковки.  

 

В изпълнение на чл. 61, т. 1 от ППЗОП комисията отвори запечатаните непрозрачни 

опаковки по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание. 

На основание чл. 61, т. 2 от ППЗОП трима членове на комисията подписаха техническото и 

ценовото предложение на всеки от участниците. Председателят на комисията оповести 

предлаганите от участниците цени по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 

№ Участник 

Предложена цена в 

лева без ДДС 

1 „Лабимекс“ АД 12 993.91 

2 „ФОТ“ ООД 14 566,50 

 

 

 

 Обособена позиция №2 

№ Участник 

Предложена цена в 

лева без ДДС 

1 „Лабимекс“ АД 22 554.04 

2 „ФОТ“ ООД 43 969,20 

 

 

 

 Обособена позиция №3 

№ Участник 

Предложена цена в 

лева без ДДС 

1 „Данс Фарма“ ЕООД 15 023.73 

2 „Лабимекс“ АД 1 304.64 

3 „ФОТ“ ООД 9 339.00 
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 Обособена позиция № 4 

№ Участник 

Предложена цена в 

лева без ДДС 

1 „ФОТ“ ООД 90 582.98 

    

Обособена позиция № 5 

№ Участник 

Предложена цена в 

лева без ДДС 

1 „Данс Фарма“ ЕООД 98 510.51 

2 „Биомед Фючар“ ЕООД 5481.75 

3 „ФОТ“ ООД 5 757.13 

 

Обособена позиция № 6 

№ Участник 

Предложена цена в 

лева без ДДС 

1 „Биомед Фючар“ ЕООД 12924.38 

2 „ФОТ“ ООД  

  11 070.16 

   

 

Обособена позиция № 7 

№ Участник 

Предложена цена в 

лева без ДДС 

1 „Данс Фарма“ ЕООД 60 822.01 

2 „Лабимекс“ АД 9 948.13 

3 „ФОТ“ ООД 12 048.59 

   

 

Обособена позиция № 8 

№ Участник 

Предложена цена в 

лева без ДДС 

1 „Ридаком“ ЕООД 28177.06 

2 „Биомед Фючар“ ЕООД 13 232.26 

 

Комисията предложи представителя на участника „Лабимекс“ АД да подпише техническото 

и ценово  предложение на останалите участници. 

 

След извършване на описаните действия публичната част от заседанието на комисията 

приключи и председателят насрочи закрито заседание за 20.06.2017 г.  от 10:00 ч. в стая № 20 в 

Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, на което да бъдат разгледани и оценени офертите на 

участниците. 

 

На 20.06.2017 г.  от 10:00 ч. в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“,  

комисия в състав: 
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Председател: доц. д-р Нина Джерманова – Зам. декан административно–стопански въпроси, 

поддръжка и ремонт на сградите на Физически факултет  

Членове: 

1. Светлана Мицева – специалист химик в Биологически факултет; 

2. Юлиян Загранярски – доц. д-р по органична химия във Факултет по химия и фармация 

3. Таня Стоилкова - гл. асистент в Геолого-Географски факултет; 

4. Ася Цанова - гл. асистент в Медицински Факултет 

5. Василка Петкова - юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“ 

6. Петър Станулов - специалист в отдел „Обществени поръчки“ 

се събра на закрито заседание, на което да разгледа и оцени офертите на участниците. 

 

 На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП разглеждането и оценката на представените оферти 

съгласно избрания критерий за възлагане се извърши от комисията по реда на чл. 61 от 

ППЗОП, съгласно който техническите и ценовите предложения на участниците се оценяват 

преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор и изискванията за 

лично състояние. Комисията след като се запозна подробно с документацията за участие, 

техническите спецификации по всяка обособена позиция и изискванията на възложителя, 

установи следното: 

 

В техническите спецификации по обособена позиция № 8 „Доставка на 

биопродукти, диагностични тестове, оцветители“ е включена доставката на кръвна 

плазма, което е нарушение на чл. 4 от Закон за кръвта, кръводаряването и 

кръвопреливането, съгласно който кръвта и кръвните съставки не могат да бъдат 

предмет на възмездна сделка освен в случаите, определени в закона. С оглед факта, че 

заложената в техническите спецификации доставка на кръвна плазма не е предвидена 

като позволена в Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, то на основание 

чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 ЗОП комисията предлага на възложителя процедурата да бъде 

прекратена по обособена позиция № 8 „Доставка на биопродукти, диагностични тестове, 

оцветители“.  

 

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите и констатира следното: 

  

I. „ДАНС ФАРМА“ ЕООД 

 

Обособена позиция № 3 „Доставка на органични разтворители“ 

 Техническото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

15 023.73 лева (петнадесет хиляди и двадесет и три лева и 73 ст.). 

 Участникът предлага да доставя артикули извън оферираните в ценовото му 

предложение с 10  % отстъпка от публично оповестени цени в каталог, интернет, продуктова 

листа и др. 

 

Обособена позиция № 5 „Доставка на консумативи с общо предназначение“ 

 Техническото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

98 510.51 (деветдесет и осем хиляди петстотин и десет лева и 51 ст.) без ДДС. 
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 Участникът предлага да доставя артикули извън оферираните в ценовото му 

предложение с 10  % отстъпка от публично оповестени цени в каталог, интернет, продуктова 

листа и др. 

 

Обособена позиция № 7 „Доставка на лабораторна стъклария и пластмасови 

принадлежности“ 

 Техническото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

60 822.01 (шестдесет хиляди осемстотин двадесет и два лева и 1 ст.) без ДДС. 

 Участникът предлага да доставя артикули извън оферираните в ценовото му 

предложение с 10  % отстъпка от публично оповестени цени в каталог, интернет, продуктова 

листа и др. 

 

 

II. „РИДАКОМ“ ЕООД 

 

Обособена позиция № 8 „Доставка на биопродукти, диагностични тестове, оцветители“ 

 

Комисията не разгледа офертата на участника по обособена позиция № 8 предвид 

отправеното предложение за прекратяване на обособената позиция. 

 

  

III. „БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД 

 

Обособена позиция № 5 „Доставка на консумативи с общо предназначение“ 

Техническото предложение на участника не съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец.  

Комисията установи, че техническото предложение на участника е непълно, тъй като в него 

липсва предложение за артикули №  30, 31, 67, 107, 108 и 142 от Техническите спецификации. 

 

С оглед изложеното и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ ЗОП комисията предлага 

участника „БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по 

обособена позиция № 5 „Доставка на консумативи с общо предназначение“. 

 

Обособена позиция № 6 „Доставка на консумативи със специфично предназначение“ 

Техническото предложение на участника не съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец.  

Комисията установи, че техническото предложение на участника е непълно, тъй като в него 

липсва предложение за артикули №  15, 29, 43, 42, 57, 66, 115 и 135 от Техническите 

спецификации. 

 

С оглед изложеното и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ ЗОП комисията предлага 

участника „БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по 

обособена позиция № 6 „Доставка на консумативи със специфично предназначение“. 

 

Обособена позиция № 8 

Комисията не разгледа офертата на участника по обособена позиция № 8 предвид 

отправеното предложение за прекратяване на обособената позиция. 

 

IV. „ЛАБИМЕКС“ АД 
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Обособена позиция № 1 „Доставка на неорганични химикали с общо предназначение“ 

 

 Техническото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

12 993.91 лева (дванадесет хиляди деветстотин деветдесет и три лева и 91 ст.) без ДДС. 

 Участникът предлага да доставя артикули извън оферираните в ценовото му 

предложение с 5  % отстъпка от публично оповестени цени в каталог, интернет, продуктова 

листа и др. 

 

Обособена позиция № 2 „Доставка на органични химикали с общо предназначение“ 

 

 Техническото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

22 554.04 лв. (двадесет и две хиляди петстотин петдесет и четири лева и 4 ст.) без ДДС. 

 Участникът предлага да доставя артикули извън оферираните в ценовото му 

предложение с 5  % отстъпка от публично оповестени цени в каталог, интернет, продуктова 

листа и др. 

 

Обособена позиция № 3 „Доставка на органични разтворители“ 

 

 Техническото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

1 304.64 лева (хиляда триста и четири лева и 64 ст.) без ДДС. 

 Участникът предлага да доставя артикули извън оферираните в ценовото му 

предложение с 5  % отстъпка от публично оповестени цени в каталог, интернет, продуктова 

листа и др. 

 

Обособена позиция № 7 „Доставка на лабораторна стъклария и пластмасови 

принадлежности“ 

 

 Техническото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

9 948.13 лева (девет хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и 13 ст.) без ДДС. 

 Участникът предлага да доставя артикули извън оферираните в ценовото му 

предложение с 5  % отстъпка от публично оповестени цени в каталог, интернет, продуктова 

листа и др. 

 

V. „ФОТ“ ООД 

 

Обособена позиция № 1 „Доставка на неорганични химикали с общо предназначение“ 
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 Техническото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

14 566,50 лв. (четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и шест лева и 50 ст.) без ДДС. 
 Участникът предлага да доставя артикули извън оферираните в ценовото му 

предложение с 5  % отстъпка от публично оповестени цени в каталог, интернет, продуктова 

листа и др. 

 

Обособена позиция № 2 „Доставка на органични химикали с общо предназначение“ 

 

 Техническото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

43 969,20 лв. (четиридесет и три хиляди деветстотин шестдесет и девет лева и 20 ст.) без 

ДДС. 

 Участникът предлага да доставя артикули извън оферираните в ценовото му 

предложение с 5  % отстъпка от публично оповестени цени в каталог, интернет, продуктова 

листа и др. 

 

Обособена позиция № 3 „Доставка на органични разтворители“ 

 

 Техническото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

9 339.00 (девет хиляди триста тридесет и девет лева) без ДДС. 

 Участникът предлага да доставя артикули извън оферираните в ценовото му 

предложение с 5  % отстъпка от публично оповестени цени в каталог, интернет, продуктова 

листа и др. 

 

Обособена позиция № 4 „Доставка на химикали със специфично предназначение“ 

 

 Техническото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

90 582.98 лв.(деветдесет хиляди петстотин осемдесет и два лева и 98 ст.) без ДДС. 

 Участникът предлага да доставя артикули извън оферираните в ценовото му 

предложение с 5  % отстъпка от публично оповестени цени в каталог, интернет, продуктова 

листа и др. 

 

Обособена позиция № 5 „Доставка на консумативи с общо предназначение“ 

 Техническото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец.  

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 



8 

 

 Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 5 

757.13 лв. (пет хиляди седемстотин петдесет и седем лева и 13 ст. ) без ДДС. 

 Участникът предлага да доставя артикули извън оферираните в ценовото му 

предложение с 5  % отстъпка от публично оповестени цени в каталог, интернет, продуктова 

листа и др. 

 

Обособена позиция № 6 „Доставка на консумативи със специфично предназначение“ 

 Техническото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец.  

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

11 070.16 (единадесет хиляди и седемдесет лева и 16 ст.) без ДДС. 

 Участникът предлага да доставя артикули извън оферираните в ценовото му 

предложение с 5  % отстъпка от публично оповестени цени в каталог, интернет, продуктова 

листа и др. 

 

Обособена позиция № 7 „Доставка на лабораторна стъклария и пластмасови 

принадлежности“ 

 Техническото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и 

приложения към документацията за участие образец. 

 Предлаганата от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

12 048.59 (дванадесет хиляди четиридесет и осем лева и 59 ст.) без ДДС. 
 Участникът предлага да доставя артикули извън оферираните в ценовото му 

предложение с 5  % отстъпка от публично оповестени цени в каталог, интернет, продуктова 

листа и др. 

 

Комисията продължи своята работа и направи съпоставка между отправените от 

участниците ценови предложения като констатира, че следва да бъде приложена разпоредбата 

на чл. 72 от ЗОП, предвид следните обстоятелства: 

1. Ценовото предложение на участника „ФОТ“ ООД по обособена позиция № 7 е с 20 % по-

благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници. 

2. Ценовото предложение на участника „Лабимекс“ АД по обособена позиция № 3 „Доставка 

на органични разтворители“ и обособена позиция № 7 „Доставка на лабораторна стъклария 

и пластмасови принадлежности“ е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на ценовите 

предложения на останалите участници. 

 

 С оглед изложеното комисията изиска подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на ценовото предложение участника „ФОТ“ ООД по обособена позиция № 7 

„Доставка на лабораторна стъклария и пластмасови принадлежности“ и за начина на 

образуване на ценовото предложение на участника „Лабимекс“ АД по обособена позиция № 3 

„Доставка на органични разтворители“ и обособена позиция № 7 „Доставка на лабораторна 

стъклария и пластмасови принадлежности“.  

 

С това председателят на комисията закри заседанието и насрочи следващо заседание от 

11:00 часа в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ в първия работен ден след 

изтичане на законово определения петдневен срок за получаване на изисканите писмени 

обосновки. 

 

На 28.07.2017 г. в 11:00 часа в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ 

комисия в състав: 
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Председател: доц. д-р Нина Джерманова – Зам. декан административно–стопански въпроси, 

поддръжка и ремонт на сградите на Физически факултет  

 

Членове: 

1. Светлана Мицева – специалист химик в Биологически факултет; 

2. Юлиян Загранярски – доц. д-р по органична химия във Факултет по химия и фармация 

3. Таня Стоилкова - гл. асистент в Геолого-Географски факултет; 

4. Ася Цанова - гл. асистент в Медицински Факултет 

5. Василка Петкова - юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“ 

6. Петър Станулов - специалист в отдел „Обществени поръчки“ 

 

се събра на закрито заседание и установи, че участникците „Лабимекс“ АД и „ФОТ“ ООД са 

представили в срок изисканите писмени обосновки за начина на образуване на ценовите им 

предложения, както следва 

- писмена обосновка с вх. № 72-00-950/14.07.2017 г. от участника „ФОТ“ ООД; 

- писмена обосновка с вх. № 72-00-962/17.07.2017 г. от участника „Лабимекс“ АД. 

 

 Комисията пристъпи към разглеждане на писмената обосновка на участника „ФОТ“ 

ООД по обособена позиция № 7 „Доставка на лабораторна стъклария и пластмасови 

принадлежности“ и констатира, че участникът е изложил следните обстоятелства, 

обосноваващи предлаганата от него цена за изпълнение на обществената поръчка: 

 Участникът пояснява, че е изключителен представител и дистрибутор на 

производителите на предлаганите от него артикули - Isolab, LLG, Gorning, Sigma-Aldrich, което 

му предоставя възможност да предлага преференциални цени за конкретните артикули. 

Участникът заявява, че за настоящата поръчка са изискани преференциални цени, на база 

предходно оферирани консумативи. С оглед на това са налице изключително благоприятни 

условия за формиране на цената по конкретната поръчка. 

С оглед изложеното комисията приема, че качеството на изключителен представител 

и дистрибутор на производителите на предлаганите от участника артикула е от естество да 

повиши конкурентноспособността на дружеството и да оптимизира предлаганите от него 

крайни цени, които да са реални и същевременно конкурентни, което от своя страна е 

обективно обстоятелство, водещо до наличието на изключително благоприятни условия за 

участника за извършване на доставките, предмет на обществената поръчка. 

Въз основа на изложените мотиви, комисията, в рамките на своята оперативна 

самостоятелност, взе единодушно решение да приеме писмената обосновка на участника 

„ФОТ“ ООД за начина на образуване на ценовото му предложение по обособена позиция 

№ 7 „Доставка на лабораторна стъклария и пластмасови принадлежности“,, тъй като 

същата се отнася до изключително благоприятни условия за извършване на доставките, 

предмет на обществената поръчка, по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на писмената обосновка на участника „Лабимекс“ 

АД по обособена позиция № 3„Доставка на органични разтворители“ и по обособена позиция 

№ 7 „Доставка на лабораторна стъклария и пластмасови принадлежности“ и констатира, че 

участникът е изложил следните обстоятелства, обосноваващи предлаганата от него цена за 

изпълнение на обществената поръчка: 

Участникът се позовава на дългогодишния опит на дружеството (15 години) в 

дистрибуцията на химически реактиви, референтни материали и сравнителни референтни 

материали, лабораторна пластмаса, стъклария и консумативи и лабораторно оборудване. 

Обяснява че предлаганите от него продукти са  от доказани в бранша производители като 

Thermo Fisher Scientific, Acros Organics, Chem Lab N.V., VWR International, VTR Glass, Kavlier 

Glass, Technosklo, Ahlstrom, PZ HTL SA, Auxilab, Deltalab s.l.u., LGG Standards, Dr. Ehrenstorfer, 

Regecon, CPA Chem Ltd, Neubert Glass, Poulten&Graf и много други. Твърди още, че 

предлаганите от тях продукти са на едни от най-реномираните компании. Обяснява, че 



10 

 

фирмата успешно предлага продуктите на тези компании и ги е наложила на българския пазар, 

благодарение на което  са договорени търговски условия и отстъпки. Изтъква, че дружеството е 

единственият вносител за Република България на продуктите на Thermo Fisher Scientific (Acros 

organics) и Chem Lab., благодарение на което може да предлага конкурентни цени. Обяснява, 

че дружеството е получило изключително конкурентни цени и допълнителни отстъпки за 

предлаганите от него продукти, които твърди, че са от високо качество и отговарят на 

техническите изисквания на Възложителя. Описва още, че офисът, складът и превозните 

средства, с които се извършват доставките на продуктите са собственост на дружеството, което 

дава възможност за ниска себестойност на труда на служителите му. Описва, че при формиране 

на цената на предлаганите от него продукти са взети предвид всички дължими данъци и такси, 

транспортни разходи и други франко сградите на СУ „Св. Климент Охридски“. 

С оглед изложеното комисията приема, че посочените от участника обстоятелства са от 

естество да повишат конкурентноспособността на дружеството и да оптимизират предлаганите 

от него крайни цени, които да са реални и същевременно конкурентни, и представляват 

обективни обстоятелства, водещи до наличието на изключително благоприятни условия за 

участника за извършване на доставките, предмет на обществената поръчка. 

 

Въз основа на изложените мотиви, комисията, в рамките на своята оперативна 

самостоятелност, взе единодушно решение да приеме писмената обосновка на участника 

Лабимекс“ АД за начина на образуване на ценовото му предложение по обособена 

позиция № 3 „Доставка на органични разтворители“ и по обособена позиция № 7 

„Доставка на лабораторна стъклария и пластмасови принадлежности“, тъй като същата 

се отнася до изключително благоприятни условия за извършване на доставките, предмет 

на обществената поръчка, по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 

 

Комисията продължи своята работа и извърши оценка на офертите на допуснатите 

участници съгласно критерия за възлагане „най-ниска цена“, както следва: 

 

Обособена позиция № 1 „Доставка на неорганични химикали с общо предназначение“ 

1. „Лабимекс“ АД 

2. „ФОТ“ ООД 

 

Обособена позиция № 2 „Доставка на органични химикали с общо предназначение“ 

1. „Лабимекс“ АД 

2. „ФОТ“ ООД 

 

 

Обособена позиция № 3 „Доставка на органични разтворители“ 

1. „Лабимекс“ АД 

2. „ФОТ“ ООД 

3. „Данс Фарма“ ЕООД  

 

Обособена позиция № 4 „Доставка на химикали със специфично предназначение“ 

1. „ФОТ“ ООД 

 

 

Обособена позиция № 5 „Доставка на консумативи с общо предназначение“ 

1. „ФОТ“ ООД 

2. „Данс Фарма“ ЕООД  

 

 

Обособена позиция № 6 „Доставка на консумативи със специфично предназначение“ 

1. „ФОТ“ ООД 
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Обособена позиция № 7 „Доставка на лабораторна стъклария и пластмасови 

принадлежности“ 

1. „Лабимекс“ АД 

2. „ФОТ“ ООД 

3. „Данс Фарма“ ЕООД  

 

Комисията продължи своята работа като съобрази разпоредбата на чл. 61, т. 7 от 

ППЗОП, съгласно която документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, се 

разглеждат до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите 

за подбор на двама участници, които се класират на първо и второ място, а останалите 

участници, чиито оферти са оценени, не се класират.  

 

Въз връзка с изложеното комисията разгледа документите на участниците, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор, в низходящ ред спрямо получените оценки, както 

следва: 

 

Обособена позиция № 1 „Доставка на неорганични химикали с общо предназначение“ 

1. „Лабимекс“ АД 

Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 

документацията за участие на Възложителя. Комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Съгласно 

изискванията на Възложителя заложени в Обявлението за поръчка в раздел III.1.3) Технически 

и професионални възможности, участниците следва да са внедрили система за управление на 

качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. Деклариране на съответствие с поставения критерий 

за подбор по т.2 и т.3: участниците описват притежавания от тях документ по т.2 или т.3, 

удостоверяващ съответствието с поставения критерий за подбор в Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“, „Лабимекс“ АД не е описал изискания Сертификат в 

указаното поле, но го е приложил към своята оферта. С оглед на това, комисията счита, че 

участникът отговаря на заложените критерии за подбор в тази си част. 

 Участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор и не са налице 

основания за неговото отстраняване. 

 

2. „ФОТ“ ООД 

Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 

документацията за участие на Възложителя. Комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът 

отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор и не са налице основания за 

неговото отстраняване. 

 

Обособена позиция № 2 „Доставка на органични химикали с общо предназначение“ 

 

1. „Лабимекс“ АД 

 Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 

документацията за участие на Възложителя. Комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
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несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Съгласно 

изискванията на Възложителя заложени в Обявлението за поръчка в раздел III.1.3) Технически 

и професионални възможности, участниците следва да са внедрили система за управление на 

качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. Деклариране на съответствие с поставения критерий 

за подбор по т.2 и т.3: участниците описват притежавания от тях документ по т.2 или т.3, 

удостоверяващ съответствието с поставения критерий за подбор в Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“, „Лабимекс“ АД не е описал изискания Сертификат в 

указаното поле, но го е приложил към своята оферта. С оглед на това, комисията счита, че 

участникът отговаря на заложените критерии за подбор в тази си част. 

 Участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор и не са налице 

основания за неговото отстраняване. 

2. „ФОТ“ ООД 

Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 

документацията за участие на Възложителя. Комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът 

отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор и не са налице основания за 

неговото отстраняване. 

 

Обособена позиция № 3 „Доставка на органични разтворители“ 

 

1. „Лабимекс“ АД 

 Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 

документацията за участие на Възложителя. Комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Съгласно 

изискванията на Възложителя заложени в Обявлението за поръчка в раздел III.1.3) Технически 

и професионални възможности, участниците следва да са внедрили система за управление на 

качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. Деклариране на съответствие с поставения критерий 

за подбор по т.2 и т.3: участниците описват притежавания от тях документ по т.2 или т.3, 

удостоверяващ съответствието с поставения критерий за подбор в Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“, „Лабимекс“ АД не е описал изискания Сертификат в 

указаното поле, но го е приложил към своята оферта. С оглед на това, комисията счита, че 

участникът отговаря на заложените критерии за подбор в тази си част. 

 Участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор и не са налице 

основания за неговото отстраняване. 

2. „ФОТ“ ООД 

Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 

документацията за участие на Възложителя. Комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът 

отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор и не са налице основания за 

неговото отстраняване. 

 

Обособена позиция № 4 „Доставка на химикали със специфично предназначение“ 

1. „ФОТ“ ООД 

Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 
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документацията за участие на Възложителя. Комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът 

отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор и не са налице основания за 

неговото отстраняване. 

 

Обособена позиция № 5 „Доставка на консумативи с общо предназначение“ 

 

1. „ФОТ“ ООД 

 Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 

документацията за участие на Възложителя. Комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът 

отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор и не са налице основания за 

неговото отстраняване. 

 

2. „Данс Фарма“ ЕООД  

Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 

документацията за участие на Възложителя. Комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Съгласно 

изискванията на Възложителя заложени в Обявлението за поръчка в раздел III.1.3) Технически 

и професионални възможности, участниците следва да са внедрили система за управление на 

качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. Деклариране на съответствие с поставения критерий 

за подбор по т.2 и т.3: участниците описват притежавания от тях документ по т.2 или т.3, 

удостоверяващ съответствието с поставения критерий за подбор в Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“, „Данс Фарма“ ЕООД не е описал изискания 

Сертификат в указаното поле, но го е приложил към своята оферта. С оглед на това, комисията 

счита, че участникът отговаря на заложените критерии за подбор в тази си част. 

Участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор и не са налице 

основания за неговото отстраняване. 

 

Обособена позиция № 6 „Доставка на консумативи със специфично предназначение“ 

 

1. „ФОТ“ ООД 

Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 

документацията за участие на Възложителя. Комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът 

отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор и не са налице основания за 

неговото отстраняване. 

 

Обособена позиция № 7 „Доставка на лабораторна стъклария и пластмасови 

принадлежности“ 

 

1. „Лабимекс“ АД 

 Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 

документацията за участие на Възложителя. Комисията не установи липса, непълнота или 
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несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Съгласно 

изискванията на Възложителя заложени в Обявлението за поръчка в раздел III.1.3) Технически 

и професионални възможности, участниците следва да са внедрили система за управление на 

качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. Деклариране на съответствие с поставения критерий 

за подбор по т.2 и т.3: участниците описват притежавания от тях документ по т.2 или т.3, 

удостоверяващ съответствието с поставения критерий за подбор в Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление“, „Лабимекс“ АД не е описал изискания Сертификат в 

указаното поле, но го е приложил към своята оферта. С оглед на това, комисията счита, че 

участникът отговаря на заложените критерии за подбор в тази си част. 

 Участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор и не са налице 

основания за неговото отстраняване. 

 

2. „ФОТ“ ООД 

 Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 

документацията за участие на Възложителя. Комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът 

отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор и не са налице основания за 

неговото отстраняване. 

 

С оглед изложеното комисията извърши следното КЛАСИРАНЕ: 

 

Обособена позиция № 1 „Доставка на неорганични химикали с общо предназначение“ 

1. „Лабимекс“ АД 

2. „ФОТ“ ООД 

 

Обособена позиция № 2 „Доставка на органични химикали с общо предназначение“ 

1. „Лабимекс“ АД 

2. „ФОТ“ ООД 

 

Обособена позиция № 3 „Доставка на органични разтворители“ 

1. „Лабимекс“ АД 

2. „ФОТ“ ООД 

Обособена позиция № 4 „Доставка на химикали със специфично предназначение“ 

1. „ФОТ“ ООД 

 

 

Обособена позиция № 5 „Доставка на консумативи с общо предназначение“ 

1. „ФОТ“ ООД 

2. „Данс Фарма“ ЕООД  

 

Обособена позиция № 6 „Доставка на консумативи със специфично предназначение“ 

1. „ФОТ“ ООД 

 

 

Обособена позиция № 7 „Доставка на лабораторна стъклария и пластмасови 

принадлежности“ 

1. „Лабимекс“ АД 

2. „ФОТ“ ООД 
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 С оглед изложеното, комисията предлага да бъде сключен договор с класираните на 

първо място участници по съответните обособени позиции. 

 На основание чл. 2 от ЗЗЛД личните данни в настоящия протокол са заличени. 

 

Комисия в състав: 

 

Председател: 

доц. д-р. Нина Джерманова   ………………………….. 

 

Членове: 

 

Светлана Мицева     ………………………….. 

Доц. д-р. Юлиян Загранярски   ………………………….. 

гл. ас. Таня Стоилкова    ………………………….. 

гл. ас. Ася Цанова     ………………………….. 

Василка Петкова     ………………………….. 

Петър Станулов     ………………………….. 


