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УТВЪРДИЛ: 

ЗАМ. РЕКТОР 

Доц. д-р. Елиза Стефанова  

(упълномощено лице по чл.7 от ЗОП) 
ДОКЛАД 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 40-84/15.06.2017 г. на Ректора на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ за отварянето, разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците за възлагане на обществена 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 
събра комисия 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“ 

със задача да разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците по обществена 

поръчка 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“. 



 

В определения срок са подадени оферти от следните участници: 

№ 

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 

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 

 Комисията извърши действията, предвидени в ЗОП и изискванията на възложителя в 

обществената поръчка за отваряне, разглеждане, оценка на подадените оферти и класиране на 

участниците.  

 След получаване на офертите на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП председателят и всички 

членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 и чл.51, ал.13 от 

ППЗОП. 

 Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване, оповести 

тяхното съдържание и провери за съответствие с изискванията на възложителя относно оформяне 

и съдържание на офертите. Председателят на комисията оповести предлаганата цена от всеки от 

участниците. 

 Трима от членовете на комисията подписаха ценовите и техническите предложения на 

участниците, като председателят предложи на присъстващите представители на участниците да 

подпишат предложенията на останалите участници. С тези действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията.  

 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. 

 В закрито заседание комисията провери ценовите и техническите предложения на 

участниците за съответствие с изискванията на Възложителя, определени в документацията за 

участие.  

 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“. 

След това комисията продължи работата си по разглеждане на офертите и констатира следното: 

 Комисията установи, че техническото предложение на участника „БИОМЕД 

ФЮЧАР“ ЕООД по Обособена позиция № 5 „Доставка на консумативи с общо 

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



 

предназначение“ е непълно 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 и Обособена позиция № 6 

 
След като извърши преглед на всички оферти на участници, 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 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: 

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“ 

Петър Станулов - специалист в отдел „Обществени поръчки“ 

 се събра на закрито заседание, на което обсъди постъпилите обосновки, 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. 

 

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

самостоятелност, взе единодушно решение да приеме писмената обосновка на участниците „ФОТ“ 

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

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

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

принадлежности“ 

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 

 

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. 

Участниците са представили 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.  

 

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 



 

 
Комисията предлага на възложителя на сключи договор за обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на химически и биологични изделия и продукти с общо и специфично предназначение” 

по осем обособени позиции с класираните на първо място участници. 

Комисията предава на възложителя за утвърждаване настоящия доклад ведно с протокола 

от работата си заедно с цялата документация.  

На основание чл. 2 от ЗЗЛД, личните данни от настоящия доклад 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     ………………………….. 

 


