РЕШЕНИЕ
Изх №. 240 / 24.09. 2019 г.
На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и резултатите от оценката на представените оферти,
отразени в Доклад на комисия назначена със Заповед № 10 от 01.08.2019 г. на Директора на
Агробиоинститут за провеждане на открита процедура №01575-2019-0002 за обществена
поръчка с предмет „Доставка на общолабораторно оборудване и модернизация на ДНК
секвенатор” в 9 (девет) обособени позиции, открита с Решение № 199 от 21.06.2019 г. на
Директора на Агробиоинститут, и във връзка с изпълнение на изпълнението на проект №
BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност „Устойчиво
оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за
иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020

ОБЯВЯВАМ:

I. КЛАСИРАНИТЕ участници по обявената обществена поръчка.

За обособена позиция № 1:
1-во място – „РСР” ЕООД, КО = 100.00 точки и цена: 15730 лв., без ДДС
2-ро място – „БИОТЕХЛАБ“ ООД, КО = 98.62 точки и цена: 15990 лв., без ДДС
За обособена позиция № 2:
1-во място – „ЛАБПРИМ” ЕООД, КО = 100.00 точки и цена 13880 лв. без ДДС;
За обособена позиция № 3:
1-во място – „ФОТ” ООД, КО = 100.00 точки и цена: 20615 лв., без ДДС;
2-ро място – „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД, КО = 91.38 точки и цена: 20890 лв., без ДДС;
За обособена позиция № 4:
1-во място – „ЛАБПРИМ” ЕООД, КО = 100.00 точки и цена: 19370 лв., без ДДС;
2-ро място – „ФОТ” ООД, КО = 80.09 точки и цена: 22683 лв., без ДДС;
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За обособена позиция № 5:
1-во място – „ДАНС ФАРМА” ЕООД, КО = 100.00 точки и цена: 11902 лв., без ДДС;
2-ро място – „БИОТЕХЛАБ“ ООД, КО = 87.31 точки и цена: 13990 лв., без ДДС
За обособена позиция № 6:
- няма подадени оферти
За обособена позиция № 7:
1-во място – „БИОМЕД ФЮЧАР” ЕООД, КО = 92.50 точки и цена 7680 лв., без ДДС;
2-ро място – „ФОТ” ООД, КО = 80.02 точки и цена 10040 лв., без ДДС;
За обособена позиция № 8:
1-во място – „ЛАБОРБИО” ООД, КО = 85.00 точки и цена 45467 лв., без ДДС;
За обособена позиция № 9:
1-во място – „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД, КО = 85.00 точки и цена 50499 лв., без ДДС;

II. ОТСТРАНЕНИ участници на основание чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП :
II.1 . „ФОТ" ООД - оферта по позиция 2 “Доставка на система за концентриране под
вакуум“
Мотиви: Техническото предложение на участника „ФОТ” ООД не е в съответствие с
предварително обявените условия на Възложителя и с минималните технически изисквания
за Обособена позиция № 2, ”Доставка на система за концентриране под вакуум“. В
документацията за участие, раздел „Техническа спецификация (Минимални технически
изисквания)“ за Обособена позиция № 2, Възложителят е посочил минимално изискване
окомплектовка на апарата с „Температурен сензор за отчитане на температура на
парите“. В предложената оферта за Обособена позиция № 2 на „ФОТ” ООД, за този
параметър е посочено „Възможност за следене на температурата на парите (нужно е
наличието на сензор)“, а в представената допълнителна информация от „ФОТ” ООД е
посочено „предлаганата конфигурация има опция за включване на температурен сензор, но
не е включена в офертата и съответно не е остойностена в ценовото предложение …“,
сочещо че представената оферта не съответства на заложеното минимално изискване на
Възложителя за окомплектовка с „Температурен сензор за отчитане на температура на
парите“.
II.2 . „БИОМЕД ФЮЧАР” ЕООД - оферта по позиция № 3 “ Доставка на дълбоко
замразяващ фризер и Дюаров съд за течен азот“
Мотиви: Техническото предложение на участника „БИОМЕД ФЮЧАР” ЕООД не е в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и с минималните
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технически изисквания за Обособена позиция № 3 ”Доставка на дълбоко замразяващ фризер
и Дюаров съд за течен азот“. В документацията за участие, раздел „Техническа спецификация
(Минимални технически изисквания)“ за Обособена позиция № 3, в частта "I. Дълбоко
замразяващ фризер -86оС – 1 брой", Възложителят е посочил минимално изискване „Окомплектовка на фризера с ракове от неръждаема стомана за кутии за съхранение на
проби в епруветки с обем 1.5/2 милилитра. Броят на раковете да е достатъчен за заемане
на 75% (три четвърти) от работния обем на фризера.“. Съответно в предложената
офертата за Обособена позиция № 3 на „БИОМЕД ФЮЧАР” ЕООД, за този параметър е
посочено „Окомплектовка на фризера с 11 рака (побиращи по 16 кутии на рак) от
неръждаема стомана за кутии за съхранение на проби в епруветки с обем 1.5/2 милилитра.
Броят на раковете е достатъчен за заемане на 75% (три четвърти) от работния обем на
фризера, модел USR50-44, Arctiko.” След запознаване с приложената от участника техническа
документаци и брошури, Комисията установи, че работният обем на предложения
дълбокозамразяващ фризер, модел USR50-44, Arctiko има капацитет от 15 рака. Съответно в
офертата е посочена окомплектовка на фризера с 11 рака от възможни 15, което е 73.3 % от
работния обем и не съответства на заложеното минимално изискване броят на раковете да е
достатъчен за заемане на 75 % от работния обем.
На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП,
настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок от получаването му.
Настоящото решение, протоколите от работата на комисията и докладът на комисията
да се публикуват в профила на купувача към електронната преписка на поръчката.
Настоящото решение да се изпрати в един и същи ден и при условията и в срока по чл.
43, ал. 1 от ЗОП да се изпрати до участниците в процедурата и да се публикува в профила на
купувача, на страницата на възложителя, на ел. адрес: www.abi.bg.

ДИРЕКТОР:..п.....................................
/проф. Иван Атанасов/
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