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СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

А Г Р О Б И О И Н С Т И Т УT

София 1164, бул. Драган Цанков 8, тел. 963 5407, факс. 963 5408, e-mail: abi@abi.bg; www.abi.bg

Изх. No: 234 /20.12. 2018г.

УТВЪРЖДАВАМ:………/П/................
Проф. дбн Иван Атанасов
/Директор на АБИ/

ПРОТОКОЛ
за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за възлагане на
обществена поръчка за услуга, по реда на чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки с предмет: „Доставка на китове, химикали и консумативи на Агробиоинститут,
ССА за изпълнение на проект БИОПРОСПЕКТ (ВМР1/Z1/ 2336/2017) по програма
ИНТЕРРЕГ „Балкани – Средиземно море 2014-2020”, съставен на основание чл. 97, ал.
4 от ППЗОП.
I. На 06.12.2018 г, в 10.00 часа в сградата на Агробиоинститут София, се проведе
открито заседание на Комисия в състав:
Председател: доц. д-р Красимир Емилов Русанов;
Членове:
1. Веселина Илиева Къркъмова – външен експерт;
2. проф. д-р Иван Йорданов Цветков
3. Мариан Николов Минчев
4. Илияна Боянова Гелкова
със задача да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за възлагане
на обществена поръчка за услуга, по реда на чл. 187, ал.1 от Закона за обществените
поръчки, с предмет: „Доставка на китове, химикали и консумативи на Агробиоинститут,
ССА за изпълнение на проект БИОПРОСПЕКТ (ВМР1/Z1/ 2336/2017) по програма
ИНТЕРРЕГ „Балкани – Средиземно море 2014-2020” . Комисията е назначена със
Заповед № 18 / 06.12. 2018 г. на Директора на Агробиоинститута , във връзка с негова
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Заповед Изх. № 218 / 27.11. 2018 г. за откриване на способ за възлагане на упоменатата
по-горе обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява.
1.На 27.11.2018 г. в профила на купувача е публикувана обява с изх. № 219/
27.11.2018 г., за събиране на оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, като на същата дата е
публикувана и кратка информация за обявата на Портала за обществени поръчки под
номер 9083533.
Комисията започна работа след като от деловодството на Института с приемопредавателен протокол бяха предадени всички постъпили оферти и след като
включените в състава на Комисията лица подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Заседанието на Комисията бе открито от Председателя в 11.00 ч., след като бе
установено, че Комисията е в пълния си състав и че в рамките на предварително
обявения срок за подаване на оферти, в деловодството на Института са постъпили 4
оферти, както следва:
- оферта с вх. № 1/05.12.2018г. в 10,33 часа от участник „Л.К.Б.- България” ЕООД
за обособена позиция №2, №3, №4 и №5.
-оферта с вх. № 2/05.12.2018 г. в 11.02часа от участник „Ес Джи Пи Био
Дайнамикс” ООД за обособена позиция №3.
-оферта с вх. № 3/05.12.2018г. в 13,40 часа от участник „Антисел- България” ООД
за обособена позиция №1, №2 и №3.
- оферта с вх. № 4/05.12.2018 г. в 15.55 часа от участник „ФОТ” ООД за обособена
позиция №2, №3,№4 и №5.
2. Поради обстоятелството, че в рамките на първоначално обявения срок за
подаване на оферти, от страна на участниците постъпиха по-малко от три оферти по
обособени позиции №1, обособена позиция №4 и обособена позиция №5, комисията взе
решение срокът за подаване на оферти по обособена позиция №1 №4 и №5 бе удължен
до 16,00 часа на 13.12.2018г., като на 06.12.2018г. бе публикувана и кратка информация
за удължения срок на Портала за обществени поръчки под номер 9083988.
3. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на
офертите по обособена позиция №2 и №3 по реда на тяхното постъпване и обявяване на
ценовите предложения. На заседанието на комисията не присъстваха представители на
участниците.
След като се убеди, че офертите са постъпили в срок, в запечатана непрозрачна
опаковка, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя,
Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите оферти по обособена позиция №2 и
№3 и обявяване на ценовите предложения на участниците, по реда на тяхното
постъпване, както следва:
3.1. Участникът „Л.K.Б. България”, е подал оферта с вх. № 1/05.12.12.18 г., с която
кандидатства за обособени позиции №2, №3, №4 и №5. Комисията констатира, че
офертата е подадена в запечатана непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. При
извършената проверка на документите по обособена позиция № 2 и №3 за съответствие
със списъка, приложен към офертата. Комисията установи, че всички документи,
посочени в списъка са налице. Членовете на комисията подписаха техническото
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предложение и ценовото предложение на участника. В съответствие с чл. 97, ал. 3 от
ППЗОП, комисията обяви ценовите предложения на участника за изпълнение на
поръчката, както следва:
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ 2 „Доставка на китове за изолиране на ДНК” е 7425.00лева /седем хиляди
четиристотин двадесет и пет/ лева, без ДДС и 8910,00 лв /осем хиляди деветстотин и
десет лева/ лева с ДДС.
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ 3 „Доставка на реакционна смес за амплифициране на ДНК” е 15300.00лева
/петнадесет хиляди и триста/ лева, без ДДС и 18360 лв /осемнадесет хиляди триста и
шестдесет лева/ лева с ДДС.
3.2. Участникът „Ес Джи Пи Дайнамикс” ООД е подал оферта с вх. №
2/05.12.12.18 г., с която кандидатства за обособени позиции №3. Комисията
констатира, че офертата е подадена в запечатана непрозрачна и с ненарушена цялост
опаковка. При извършената проверка на документите за съответствие със списъка,
приложен към офертата. Комисията установи, че всички документи, посочени в списъка,
са налице. Членовете на комисията подписаха техническото предложение и ценовото
предложение на участника. В съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обяви
ценовото предложение на участника за изпълнение на поръчката, както следва:
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ 3 „Доставка на реакционна смес за амплифициране на ДНК” е 14417.00лева
/четиринадесет хиляди четиристотин и седемнадесет/ лева, без ДДС и 17300,40 лв
/седемнадесет хиляди и триста лева и четиридесет стотинки/ лева с ДДС.
3.3. Участникът „Антисел България” ООД, е подал оферта с вх. № 3/05.12.12.18
г., с която кандидатства за обособени позиции №1, №2 и №3. Комисията констатира,
че офертата е подадена в запечатана непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. При
извършената проверка на документите по обособена позиция № 2 и №3 за съответствие
със списъка, приложен към офертата. Комисията установи, че всички документи,
посочени в списъка, са налице. Членовете на комисията подписаха техническото
предложение и ценовото предложение на участника. В съответствие с чл. 97, ал. 3 от
ППЗОП, Комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на
поръчката, както следва:
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№2 „Доставка на китове за изолиране на ДНК” е 9952,65 лева /девет хиляди деветстотин
петдесет и два лева и шестдесет и пет стотинки/ лева, без ДДС и 11943,18 лв /единадесет
хиляди деветстотин четиридесет и три лева и осемнадесет стотинки/ лева с ДДС.
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ 3” Доставка на реакционна смес за амплифициране на ДНК” е 10671,00лева /десет
хиляди шестстотин седемдесет и един/ лева, без ДДС и 12805,20 лв /дванадесет хиляди
осемстотин и пет лева и двадесет стотинки/ лева с ДДС.
3.4. Участникът „ФОТ” ООД, е подал оферта с вх. № 4/05.12.12.18 г., с която
кандидатства за обособени позиции №2, №3, №4 и №5. Комисията констатира, че
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офертата е подадена в запечатана непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. При
извършената проверка на документите по обособена позиция № 2 и №3 за съответствие
със списъка, приложен към офертата. Комисията установи, че всички документи,
посочени в списъка, са налице. Членовете на комисията подписаха техническото
предложение и ценовото предложение на участника. В съответствие с чл. 97, ал. 3 от
ППЗОП, Комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на
поръчката, както следва:
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ 2 „Доставка на китове за изолиране на ДНК” е 13670.00лева /тринадесет хиляди
шестстотин и седемдесет/лева, без ДДС и 16404,00 лв /шестнадесет хиляди
четиристотин и четири/ лева с ДДС.
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ 3 ”Доставка на реакционна смес за амплифициране на ДНК” е 15025.00лева
/петнадесет хиляди и двадесет и пет/ лева, без ДДС и 18030 лв /осемнадесет хиляди и
тридесет лева/ лева с ДДС.
След обявяване на ценовите предложения на участниците по обособена позиция
№ 2 и №3, комисията обяви публичната част от заседанието за приключила.
Председателят на Комисията обяви, че същата ще продължи своята работа на
14.12.2018г. в 10:00 часа.
II. На 14.12.2018г. в 10.00 часа се проведе заседание на Комисията. Заседанието
на Комисията бе открито от Председателя в 10.00 ч., след като бе установено, че
Комисията е в пълния си състав и че в рамките на удължения срок за подаване на оферти,
в деловодството на Института са постъпили две такива, както следва:
- оферта с вх. № 5/13.12.2018 г. от участник „РИДАКОМ” ЕООД за обособена
позиция № 2, №3, №4 и №5
- оферта с вх. № 6/13.12.2018 г. от участник „Биомед фючар” ЕООД за обособена
позиция№ 2, №3, №4 и №5.
На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на
офертите по обособена позиция №1, №4 и №5 по реда на тяхното постъпване и
обявяване на ценовите предложения на участниците. На заседанието на комисията не
присъстваха представители на участниците.
След като се убеди, че офертите са постъпили в срок, в запечатана непрозрачна
опаковка, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя,
комисията пристъпи към отваряне на постъпилите оферти и обявяване на ценовите
предложения на участниците, по реда на тяхното постъпване, както следва:
1.Участникът „Л.K.Б. България” ЕООД е подал оферта с вх. № 1/05.12.12.18 г., с
която кандидатства за обособени позиции №2, №3, №4 и №5. Комисията констатира,
че офертата по позиция № 4 и №5 е подадена в запечатана непрозрачна и с ненарушена
цялост опаковка. При извършената проверка на документите за съответствие със
списъка, приложен към офертата, комисията установи, че всички документи, посочени
в списъка са налице. Членовете на комисията подписаха техническото предложение и
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ценовото предложение на участника. В съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП,
Комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на поръчката,
както следва:
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ 4 „Доставка на консумативи и материали за ДНК електрофореза” е 2250,00лева /две
хиляди двеста и петдесет/ лева без ДДС и 2700лв /две хиляди и седемстотин лева/лева с
ДДС.
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ 5 „Доставка на пласмасови консумативи за молекулярна биология” е 5140,00лева /пет
хиляди сто и четиридесет/ лева, без ДДС и 6168,00лв /шест хиляди сто шестдесет и осем/
лева с ДДС.
2. Участникът „Антисел България” ООД е подал оферта с вх. № 3/05.12.12.18 г.,
с която кандидатства за обособени позиции №1, №2 и №3. Комисията констатира, че
офертата по позиция № 1 е подадена в запечатана непрозрачна и с ненарушена цялост
опаковка. При извършената проверка на документите за съответствие със списъка,
приложен към офертата комисията установи, че всички документи, посочени в списъка
са налице. Членовете на комисията подписаха техническото предложение и ценовото
предложение на участника. В съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обяви
ценовото предложение на участника за изпълнение на поръчката, както следва:
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ 1 ”Доставка на консумативи и химикали за автоматичен капилярен секвенатор
APPLIED BIOSYSTEMS 3130 GENETIC ANALYZER” е 20784,80лева /двадесет хиляди
седемстотин осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ лева, без ДДС и 24941,76лв
/двадесет и четири хиляди деветстотин и четиридесет и един лева и седемдесет и шест
стотинки/ лева.
3. Участник „ФОТ” ООД, е подал оферта с вх. № 4/05.12.12.18 г., с която
кандидатства за обособени позиции №2, №3, №4 и №5. Комисията констатира, че
офертата по позиция № 4 и №5 е подадена в запечатана непрозрачна и с ненарушена
цялост опаковка. При извършената проверка на документите за съответствие със
списъка, приложен към офертата комисията установи, че всички документи, посочени в
списъка, са налице. В съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обяви ценовото
предложение на участника за изпълнение на поръчката, както следва:
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ 4 „Доставка на консумативи и материали за ДНК електрофореза” е 4085,00лева
/четири хиляди и осемдесет и пет/ лева без ДДС и 4902.00лв /четири хиляди и два
лева/лева с ДДС.
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ 5 „Доставка на пласмасови консумативи за молекулярна биология” е 7080,00лева
/седем хиляди и осемдесет лева/ лева, без ДДС и 8496,00лв /осем хиляди четиристотин
деветдесет и шест/ лева с ДДС.
4. Участникът „Радиком” ЕООД е подал оферта с вх. № 5/13.12.12.18 г., с която
кандидатства за обособени позиции №2, №3, №4 и №5. Комисията констатира, че
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офертата позиция № 4 и №5 е подадена в запечатана непрозрачна и с ненарушена цялост
опаковка. При извършената проверка на документите за съответствие със списъка,
приложен към офертата, комисията установи, че всички документи, посочени в списъка,
са налице. Членовете на комисията подписаха техническото предложение и ценовото
предложение на участника. В съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обяви
ценовото предложение на участника за изпълнение на поръчката, както следва:
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ 4 „Доставка на консумативи и материали за ДНК електрофореза” е 5684,00лева /пет
хиляди шестстотин осемдесет и четири/ лева без ДДС и 6820.80лв /шест хиляди
осемстотин и двадесет лева и осемдесет стотинки/лева с ДДС.
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ 5 „Доставка на пласмасови консумативи за молекулярна биология” е 6980,00лева
/шест хиляди деветстотин и осемдесет/ лева, без ДДС и 8376,00лв /осем хиляди триста
седемдесет и шест/ лева с ДДС.
Комисията установи, че участникът е представил и оферти за изпълнение на
поръчката по обособена позиция № 2 и по обособена позиция №3 и че същите са
подадени след изтичане на срока, определен в условията на поръчката. Комисията
остави без разглеждане предложенията на участника за изпълнение на поръчката по
обособена позиция №2 и №3.
5. Участник „Биомед фючар” ООД, е подал оферта с вх. № 6/13.12.12.18 г., с която
кандидатства за обособени позиции №2, №3, №4 и №5. Комисията констатира, че
офертата е подадена в запечатана непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. При
извършената проверка на документите за съответствие със списъка, приложен към
офертата комисията установи, че всички документи, посочени в списъка, са налице.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение и ценовото предложение
на участника. В съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви ценовото
предложение на участника за изпълнение на поръчката, както следва:
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ 4 „Доставка на консумативи и материали за ДНК електрофореза” е 2156,00лева /две
хиляди сто петдесет и шест/ лева без ДДС и 2587,20лв /две хиляди петстотин осемдесет
и седем лева и двадесет стотинки/лева с ДДС.
Предложена цена от участника за изпълнение на поръчката по обособена позиция
№ 5 „Доставка на пласмасови консумативи за молекулярна биология” е 4680,50лева
/четири хиляди шестстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки/ лева, без ДДС и
5616,60лв /пет хиляди шестстотин и шестнадесет лева и шестдесет стотинки/ лева с
ДДС.
Комисията установи, че участникът е представил и оферти за изпълнение на
поръчката по обособена позиция № 2 и по обособена позиция №3 и че същите са
подадени след изтичане на срока, определен в условията на поръчката. Комисията
остави без разглеждане предложенията на участника за изпълнение на поръчката по
обособена позиция №2 и №3.

BMP1/2.1/2336/2017
Project co-funded by the European Union and national funds of the participating countries

След обявяване на ценовите предложения на участниците по обособена позиция
№ 1, №4 и №5 от поръчката, комисията обяви публичната част от заседанието за
приключила. След приключване на публичната част от заседанието комисията
продължи работата си по разглеждане и оценяване на офертите, съобразно
предварително обявените от Възложителя условия, изисквания и критерий за възлагане.
1.1.Комисията констатира, че предложената цена за изпълнение на обособена
позиция № 2 от предмета на поръчката от участника „Л,К,Б – България” ЕООД, в размер
на 7425,00 лева и е с повече от 20% по ниска цена от предложена цена за изпълнение на
същата обособена позиция на останалите участници. По този начин офертата на „Л,К,Б
– България” ЕООД се явява необичайно благоприятна по смисъла на чл. 72 от ЗОП.
На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно РЕШИ да изпрати
искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване на така предложената
цена. Искането бе изпратено до участника на 14.12.2018г., с указания в петдневен срок
от получаване на искането, участникът да представи в деловодството на
Агробиоинститут, София писмената си обосновка.
1.2.Комисията констатира, че предложената за изпълнение на обособена позиция
№ 3 от предмета на поръчката цена от участника „Антисел – България” ООД, в размер
на 10671,00 лева и е с повече от 20% по ниска цена от предложена цена за изпълнение
на същата обособена позиция на останалите участници. По този начин офертата на
„Антисел – България” ООД се явява необичайно благоприятна по смисъла на чл. 72 от
ЗОП.
На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията единодушно РЕШИ да изпрати
искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване на така предложената
цена. Искането бе изпратено до участника на 14.12.2018г., с указания в петдневен срок
от получаване на искането, участникът да представи в деловодството на
Агробиоинститут, София писмената си обосновка.
1.3.Комисията констатира, че предложената за изпълнение на обособена позиция
№4 от предмета на поръчката цена от участника „Биомед– фючар” ЕООД в размер на
2156,00 лева и е с повече от 20% по ниска цена от предложена цена за изпълнение на
същата обособена позиция.на останалите участници. По този начин офертата на
„Биомед–фючар” ЕООД се явява необичайно благоприятна по смисъла на чл. 72 от ЗОП.
На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията единодушно РЕШИ да изпрати
искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване на така предложената
цена. Искането бе изпратено до участника на 14.12.2018г., с указания в петдневен срок
от получаване на искането, участникът да представи в деловодството на
Агробиоинститут, София писмената си обосновка.
1.4.Комисията констатира, че предложената за изпълнение на обособена позиция
№ 5 от предмета на поръчката цена от участника „Биомед– фючар” ЕООД, в размер на
4680,50 лева и е с повече от 20% по ниска цена от предложена цена за изпълнение на
същата обособена позиция на останалите участници. По този начин офертата на
„Биомед -фючар” ЕООД се явява необичайно благоприятна по смисъла на чл. 72 от ЗОП.
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На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията единодушно РЕШИ да изпрати
искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване на така предложената
цена. Искането бе изпратено до участника на 14.12.2018г., с указания в петдневен срок
от получаване на искането, участникът да представи в деловодството на
Агробиоинститут, София писмената си обосновка.
Председателят на Комисията обяви, че ще продължи работата си след изтичане на
посочения срок.
III. На 20.12.2018 г. в 16.00 часа, в закрито заседание, комисията продължи
работата си по разглеждане и оценяване на офертите, съобразно предварително
обявените от Възложителя условия, изисквания и критерий.
1.Комисията извърши проверка, дали участниците са получили писмото, с което
са им изискани подробни писмени обосновки. Комисията констатира, че писмата са
изпратени по имейл и са получени лично от представители на участниците срещу
подпис. Комисията констатира, че всички участници са получили изпратените им писма.
След изтичане на срока за представяне на изисканите от участниците в
процедурата, подробни писмени обосновки, Комисията пристъпи към разглеждане на
същите, както следва:
1.1.Участникът „Л.К.Б. България” ЕООД е представил в срок подробна
писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена по обособена
позиция 2 с вх. № 278/ 19.12.2018 г. След анализиране на изложените от участника
мотиви за образуване на предложената от него цена, и с оглед пълнотата и
обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава
участникът, комисията РЕШИ:
Приема представената писмена обосновка.
Мотиви за приемане на подробната писмена обосновка:
С оглед представената от участника обосновка, комисията счита, че са налице
обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т.2, изразяващи се в наличието на
изключително благоприятни за участника условия за предоставянето на услугите.
1.2.Участникът „Антисел България” ЕООД е представил в срок подробна
писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена по обособена
позиция 3 с вх. № 277/ 18.12.2018 г. След анализиране на изложените от участника
мотиви за образуване на предложената от него цена, и с оглед пълнотата и
обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава
участникът, комисията РЕШИ:
Приема представената писмена обосновка.
Мотиви за приемане на подробната писмена обосновка:
С оглед представената от участника обосновка, комисията счита, че са налице
обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т.2, изразяващи се в наличието на
изключително благоприятни за участника условия за предоставянето на услугите.
1.3. Участникът „Биомед фючар” ЕООД е представил в срок подробна
писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена по обособена
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позиция 4 с вх. № 276/ 18.12.2018 г. След анализиране на изложените от участника
мотиви за образуване на предложената от него цена, и с оглед пълнотата и
обективността относно обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава
участникът, комисията РЕШИ:
Приема представената писмена обосновка.
Мотиви за приемане на подробната писмена обосновка:
С оглед представената от участника обосновка, комисията счита, че са налице
обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т.2, изразяващи се в наличието на
изключително благоприятни за участника условия за предоставянето на услугите.
1.4.Участникът „Биомед фючар” ЕООД е представил в срок подробна
писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена с вх. № 276/
18.12.2018 г. След анализиране на изложените от участника мотиви за образуване на
предложената от него цена, и с оглед пълнотата и обективността относно
обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът, комисията
РЕШИ:
Приема представената писмена обосновка.
Мотиви за приемане на подробната писмена обосновка:
С оглед представената от участника обосновка, комисията счита, че са налице
обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т.2, изразяващи се в наличието на
изключително благоприятни за участника условия за предоставянето на услугите.
2. Комисията продължи своята работа, като членовете на комисията пристъпиха
към проверка за наличие на изискуемите от Възложителя документи и съответствието
им с изискванията на Възложителя.
2.1.Комисията пристъпи към преглед на приложената документация от
участниците по реда на постъпване на офертите им по обособена позиция 2, както
следва:
При извършения преглед на офертата на участник „Л.К.Б. - България“ ЕООД се
установи, че приложените към офертата документи съответстват на посочените в
документацията на Възложителя образци. След извършен преглед на представените от
участника материали се установи, че същите съответстват на техническата
спецификация на Възложителя.
При извършения преглед на офертата на участник „Антисел - България“ ООД се
установи, че приложените към офертата документи съответстват на посочените в
документацията на Възложителя образци. След извършен преглед на представените от
участника материали се установи, че същите съответстват на техническата
спецификация на Възложителя.
При извършения преглед на офертата на участник „ФОТ“ ООД се установи, че
приложените към офертата документи съответстват на посочените в документацията на
Възложителя образци. След извършен преглед на представените от участника
материали се установи, че същите съответстват на техническата спецификация на
Възложителя.
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2.2. Комисията пристъпи към преглед на приложената документация от
участниците по реда на постъпване на офертите им по обособена позиция 3, както
следва:
При извършения преглед на офертата на участник „Л.К.Б. - България“ ЕООД се
установи, че приложените към офертата документи съответстват на посочените в
документацията на Възложителя образци. След извършен преглед на представените от
участника материали се установи, че същите съответстват на техническата
спецификация на Възложителя.
При извършения преглед на офертата на участник „Ес Джи Пи Дайнамикс“ ООД
се установи, че приложените към офертата документи съответстват на посочените в
документацията на Възложителя образци. След извършен преглед на представените от
участника материали се установи, че същите съответстват на техническата
спецификация на Възложителя.
При извършения преглед на офертата на участник „Антисел - България“ ООД се
установи, че приложените към офертата документи съответстват на посочените в
документацията на Възложителя образци. След извършен преглед на представените от
участника материали се установи, че същите съответстват на техническата
спецификация на Възложителя.
При извършения преглед на офертата на участник „ФОТ“ ООД се установи, че
приложените към офертата документи съответстват на посочените в документацията на
Възложителя образци. След извършен преглед на представените от участника
материали се установи, че същите съответстват на техническата спецификация на
Възложителя.
2.3. Комисията пристъпи към преглед на приложената документация от
участниците по реда на постъпване на офертите им по обособена позиция 1, както
следва:
При извършения преглед на офертата на участника „Антисел - България“ ООД се
установи, че приложените към офертата документи съответстват на посочените в
документацията на Възложителя образци. След извършен преглед на представените от
участника материали се установи, че същите съответстват на техническата
спецификация на Възложителя.
2.4.Комисията пристъпи към преглед на приложената документация от
участниците по реда на постъпване на офертите им по обособена позиция 4, както
следва:
При извършения преглед на офертата на участник „Л.К.Б. - България“ ЕООД се
установи, че приложените към офертата документи съответстват на посочените в
документацията на Възложителя образци. След извършен преглед на представените от
участника материали се установи, че същите съответстват на техническата
спецификация на Възложителя.
При извършения преглед на офертата на участник „ФОТ“ ООД се установи, че
приложените към офертата документи съответстват на посочените в документацията на
Възложителя образци. След извършен преглед на представените от участника
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материали се установи, че същите съответстват на техническата спецификация на
Възложителя.
При извършения преглед на офертата на участник „РАДАКОМ“ ЕООД се
установи, че приложените към офертата документи съответстват на посочените в
документацията на Възложителя образци. След извършен преглед на представените от
участника материали се установи, че същите съответстват на техническата
спецификация на Възложителя.
При извършения преглед на офертата на участник „БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД се
установи, че приложените към офертата документи съответстват на посочените в
документацията на Възложителя образци. След извършен преглед на представените от
участника материали се установи, че същите съответстват на техническата
спецификация на Възложителя.
2.5.Комисията пристъпи към преглед на приложената документация от
участниците по реда на постъпване на офертите им по обособена позиция 5, както
следва:
При извършения преглед на офертата на участник „Л.К.Б. - България“ ЕООД се
установи, че приложените към офертата документи съответстват на посочените в
документацията на Възложителя образци. След извършен преглед на представените от
участника материали се установи, че същите съответстват на техническата
спецификация на Възложителя.
При извършения преглед на офертата на участник „ФОТ“ ООД се установи, че
приложените към офертата документи съответстват на посочените в документацията на
Възложителя образци. След извършен преглед на представените от участника
материали се установи, че същите съответстват на техническата спецификация на
Възложителя.
При извършения преглед на офертата на участник „РАДАКОМ“ ЕООД се
установи, че приложените към офертата документи съответстват на посочените в
документацията на Възложителя образци. След извършен преглед на представените от
участника материали се установи, че същите съответстват на техническата
спецификация на Възложителя.
При извършения преглед на офертата на участник „БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД се
установи, че приложените към офертата документи съответстват на посочените в
документацията на Възложителя образци. След извършен преглед на представените от
участника материали се установи, че същите съответстват на техническата
спецификация на Възложителя.
3. Комисията пристъпи към класиране на офертите, съобразно заложения от
Възложителя критерий за тяхната оценка – „най-ниска цена”.
За обособена позиция № 1 – ”Доставка на консумативи и химикали за
автоматичен капилярен секвенатор APPLIEP BIOSYSTEMS 3130 GENETIC
ANALYZAR”:
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1-во място – оферта на „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с предложена цена от
20784,80 лв. (двадесет хиляди седемстотин осемдесет и четири лева и осемдесет
стотинки) без ДДС;

За обособена позиция № 2 - „Доставка на китове за изолиране на ДНК”
1-во място – оферта на „Л.К.Б. България“ ЕООД, с предложена цена от 7425,00 лв.
(седем хиляди четиристотин двадесет и пет лева) лева без ДДС.
2-ро място – оферта на „Антисел България“ ООД, с предложена цена от 9952,65
лв. (девет хиляди деветстотин петдесет и два лева и шестдесет и пет стотинки) лева без
ДДС.
3-то място – оферта на „ФОТ“ ООД, с предложена цена от 13670.00 лв. (тринадесет
хиляди шестстотин и седемдесет) лева без ДДС.
За обособена позиция № 3 - Доставка на реакционна смес за амплифициране на
ДНК”
1-во място – оферта на „Антисел България“ ООД, с предложена цена от 10671,00
лв. (десет хиляди шестстотин седемдесет и един) лева без ДДС.
2-ро място – оферта на „Ес Джи Пи Дайнамикс“ ООД, с предложена цена от
14417,00 лв. (четиринадесет хиляди четиристотин и седемнадесет) лева без ДДС.
3-то място – оферта на „ФОТ“ ООД, с предложена цена от 15025.00 лв. (петнадесет
хиляди и двадесет и пет) лева без ДДС.
За обособена позиция № 4 - „Доставка на консумативи и материали за ДНК
електрофореза”
1-во място – оферта на „Биомед фючар“ ЕООД, с предложена цена от 2156,00 лв.
(две хиляди сто петдесет и шест) лева без ДДС.
2-ро място – оферта на „Л.К.Б. България“ ЕООД, с предложена цена от 2250,00 лв.
(две хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС.
3-то място – оферта на „ФОТ“ ООД, с предложена цена от 4085.00 лв. (четири
хиляди и осемдесет и пет) лева без ДДС
За обособена позиция № 5 „Доставка на пласмасови консумативи за молекулярна
биология”
1-во място – оферта на „Биомед фючар“ ЕООД, с предложена цена от 4680,50 лв.
(четири хиляди шестстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки) лева без ДДС.
2-ро място – оферта на „Л.К.Б. България“ ЕООД, с предложена цена от 5140,00 лв.
(пет хиляди сто и четиридесет) лева без ДДС.
3-то място – оферта на „Радиком“ ЕООД, с предложена цена от 6980.00 лв. (шест
хиляди деветстотин и осемдесет) лева без ДДС.
Въз основа на така извършеното класиране, Комисията предлага за изпълнител
на обществена поръчка с предмет: „Доставка на китове, химикали и консумативи на
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Агробиоинститут, ССА за изпълнение на проект БИОПРОСПЕКТ (ВМР1/Z1/
2336/2017) по програма ИНТЕРРЕГ „Балкани – Средиземно море 2014-2020”,
класирания на първо място участник по петте обособени позиции, а именно:

За обособена позиция № 1 – „Доставка на китове за изолиране на ДНК”„АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с предложена цена от 20784,80 лв. (двадесет хиляди
седемстотин осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки) без ДДС;
За обособена позиция № 2 „Доставка на китове за изолиране на ДНК” е „Л.К.Б.
България“ ЕООД, с предложена цена от 7425,00 лв. (седем хиляди четиристотин
двадесет и пет лева) лева без ДДС.
За обособена позиция № 3 „Доставка на реакционна смес за амплифициране на
ДНК” - „Антисел България“ ООД, с предложена цена от 10671,00 лв. (десет хиляди
шестстотин седемдесет и един) лева без ДДС.
За обособена позиция № 4 - „Доставка на консумативи и материали за ДНК
електрофореза” е „Биомед фючар“ ЕООД, с предложена цена от 2156,00 лв. (две хиляди
сто петдесет и шест) лева без ДДС.
За обособена позиция № 5 - „Доставка на пласмасови консумативи за
молекулярна биология” – „Биомед фючар“ ЕООД, с предложена цена от 4680,50 лв.
(четири хиляди шестстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки) лева без ДДС.
Комисията приключи своята работа в 17:30 ч. на 20.12.2018 г., след което
настоящият протокол, бе представен на Възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 97,
ал. 4 от ППЗОП.
Копие на утвърдения протокол да бъде публикувано в профила на купувача на
Възложителя и да бъде изпратено в същия ден на участниците на посочените от тях
адреси за контакт.

КОМИСИЯ:
Председател:
доц. д-р Красимир Емилов Русанов

……/П/…….

Членове:
1 Веселина Илиева Къркъмова

……. /П/ ……

2. проф. д-р Иван Йорданов Цветков

……. /П/ ……

3. Мариан Николов Минчев

……. /П/ ……

4. Илияна Боянова Гелкова

……. /П/ ……

Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД!

