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УТВЪРЖДАВАМ: ………………………… 
РЕКТОР – ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА 

       /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 

       Дата: 09.01.2019 г. 

ПРОТОКОЛ  
 

по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП 
  

от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти свързани с                   
Обява №010-26.11.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за 

представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка  по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет:  

 

„Доставка на лабораторна апаратура  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив –                    

по шест обособени позиции“ 

  

 
 

Обявата е публикувана на дата 26.11.2018 г.на страницата на Възложителя, а 
Информацията за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по 
чл.20., ал. 3  от ЗОП е регистрирана в  АОП на 26.11.2018 г. Информация за удължаване 

срока на обява е публикувана в АОП на дата 04.12.2018 г. 
 
 

Раздел I. Резултати от работата на комисията 
 
Днес, 11.12.2018 г., в 10:00 часа се събра назначената със Заповед на Ректора   на Аграрен 
университет – Пловдив комисия за разглеждане и оценка на получените оферти в процедура с 
предмет:  
 

„Доставка на лабораторна апаратура  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив –                    

по шест обособени позиции“ 

  
 
Комисията е в състав: 
Председател: 

1. Венелин Цеков - юрист; 
и членове: 
2. доц. д-р Боряна Иванова – заместник-ректор;  
3. Кирил Маринков – главен експерт  
 
Срокът за подаване на оферти е удължен с три дни на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП. 
 
Датата и мястото определени за публично отваряне на офертите е 11.012.2018 г., 10:00 ч.  в 
административната сграда „Ректорат“ на Аграрен университет – Пловдив, бул. „Менделеев“ 
№12, заседателна зала. 
 
 
В указания ден и час на отваряне на офертите  присъстваха следните представители на 
участниците: 

- Маргарита Николава – представител на „Аквахим“ АД; 
- Георги Стоянов – представител на Сайънтакт-БГ ООД; 
- Маргарита Касабова – представител на Сайънтакт-БГ ООД 

 
Председателят на комисията обяви, че до крайният ден и час за подаване на оферти   са 
постъпили шест оферти: 
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1. Вх. №ТГ-33/03.12.2018 г., 11:08 ч. – Аквахим АД - участва за Обособена позиция №1 

„Микроскопи за учебна работа“, 7 бр.; 
2. Вх. №ТГ-34/04.12.2018 г., 11:30 ч. – Българска Лабораторна корпорация ЕООД – участва 

за Обособена позиция №3 „Преносим хлорофилен флуориметър“, 1 бр.; 
3. Вх. №ТГ-35/04.12.2018 г., 11:45 ч. – Ридаком ЕООД - участва за Обособена позиция №6 

„Преносима компактна лабораторна везна“, 2 бр.; 
4. Вх. №ТГ-36/04.12.2018 г., 14:00 ч. – Лабко ЕООД – участва за Обособена позиция №3 

„Преносим хлорофилен флуориметър“, 1 бр. и Обособена позиция №5 „Портативен 
хлорофилен тестер“ (по проект №15-18 към НИЦ на Аграрен университет -  
Пловдив), 1 бр.; 

5. Вх. №ТГ-37/04.12.2018 г., 15:00 ч. – Сайънтакт БГ ООД – участва за Обособена позиция 
№1 „Микроскопи за учебна работа“, 7 бр., Обособена позиция №3 „Преносим 
хлорофилен флуориметър“, 1 бр., Обособена позиция №5 „Портативен хлорофилен 
тестер“ (по проект №15-18 към НИЦ на Аграрен университет -  Пловдив), 1 бр. и 
Обособена позиция №6 „Преносима компактна лабораторна везна“,    2 бр.; 

6. Вх. № ТГ-38/10.12.2018 г., 11:30 ч. – Софлаб ООД – участва за Обособена позиция №4 
„Уред за измерване на повърхностно напрежение (по проект №Д1/2018 към НИЦ при 
Аграрен университет - Пловдив) 

 
След запознаване с регистъра на подадените оферти и  имената на участниците подали 
оферти, членовете на комисията попълниха декларация съобразно изискванията на чл.103, 
ал.2 от ЗОП. 
 
Председателят на комисията откри заседанието в 10:00 ч. 
Започна същинското отваряне на офертите, което се проведе при спазване на разпоредбите на 
Глава 26 от ЗОП и ППЗОП.  
 
Офертите се отвориха по реда на входирането им в деловодството на Аграрен университет - 
Пловдив, както следва: 
 
1. Аквахим АД - участва за Обособена позиция №1 „Микроскопи за учебна работа“, 7 бр. 
Офертата е в добре запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът е посочил предмета 
на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и email за  кореспонденция.  След 
отваряне на плика с офертата се намериха документи, съобразно изискванията на 
документацията за участие, с челна страница „Списък на документите“, след което са 
приложени  останалите документи,  свързани с изискванията на обявата и на  одобрената 
документация.  Комисията установи, че от участника е представено „Предложение за 
изпълнение на поръчката“, с предложен модел на предлаганата апаратура -  Primo Star 
HAL/LED, с производител Carl Zeissл Германия. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца на 
предлаганата апаратура и срок за изпълнение от 15 календарни дни. Представена е 
референция за добро изпълнение на сходна апаратура. Представено е оторизационно писмо от 
производител за предлаганата апаратура. Представен е сертификат от производителя на 
лабораторната апаратура за преминато сервизно обучение на служител на участника. 
Приложено е и  Ценово предложение /по образец от документацията за участие/. Съобразно 
изискванията на ЗОП ценовото предложение на участника  се обяви от председателя на 
комисията. Участникът е предложил крайна обща цена за изпълнение предмета на поръчката в 
размер на: 

- за Обособена позиция №1 „Микроскопи за учебна работа“ – единична цена – 2127.86 
лева  без ДДС, за 7 бр. обща цена от 14895.02 лева без ДДС; 

Комисията подписа ценовото и техническото предложение. 
 
2. Българска Лабораторна корпорация ЕООД - участва за Обособена позиция №3 
„Преносим хлорофилен флуориметър“, 1 бр.  
Офертата е в добре запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът е посочил предмета 
на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и email за  кореспонденция.  След 
отваряне на плика с офертата се намериха документи, съобразно изискванията на 
документацията за участие, с челна страница „Списък на документите“, след което са 
приложени  останалите документи,  свързани с изискванията на обявата и на  одобрената 
документация.  Комисията установи, че от участника е представено „Предложение за 
изпълнение на поръчката“, с предложен модел на предлаганата апаратура -  Mini-Pam-II/R, с 
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производител Walz. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца на предлаганата апаратура и 
срок за изпълнение от 15 календарни дни. Представена е референция за добро изпълнение 
свързана с доставка на сходна апаратура. Приложено е и  Ценово предложение /по образец от 
документацията за участие/. Съобразно изискванията на ЗОП ценовото предложение на 
участника  се обяви от председателя на комисията. Участникът е предложил крайна обща цена 
за изпълнение предмета на поръчката в размер на: 

- за Обособена позиция №3 „Преносим хлорофилен флуориметър“  – единична цена – 
26805,28 лева  без ДДС; 

Комисията подписа ценовото и техническото предложение. 
 
3. Ридаком ЕООД - участва за Обособена позиция №6 „Преносима компактна 
лабораторна везна“, 2 бр.  
Офертата е в добре запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът е посочил предмета 
на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и email за  кореспонденция.  След 
отваряне на плика с офертата се намериха документи, съобразно изискванията на 
документацията за участие, с челна страница „Списък на документите“, след което са 
приложени  останалите документи,  свързани с изискванията на обявата и на  одобрената 
документация.  Комисията установи, че от участника е представено „Предложение за 
изпълнение на поръчката“, с предложен модел на предлаганата апаратура -  Core Portable 
Compact Balances, с производител Adam Equipment UK. Предложен е гаранционен срок от 24 
месеца на предлаганата апаратура и срок за изпълнение от 15 календарни дни. Представена е 
референция за добро изпълнение свързана с доставка на сходна апаратура. Приложено е и  
Ценово предложение /по образец от документацията за участие/. Съобразно изискванията на 
ЗОП ценовото предложение на участника  се обяви от председателя на комисията. Участникът 
е предложил крайна обща цена за изпълнение предмета на поръчката в размер на: 

- за Обособена позиция №6 „Преносима компактна лабораторна везна“  – единична цена  
390 лева  без ДДС, цена общо за 2 бр. – 780 лева без ДДС; 

Комисията подписа ценовото и техническото предложение. 
 
4. Лабко ЕООД - участва за Обособена позиция №3 „Преносим хлорофилен 
флуориметър“, 1 бр. и Обособена позиция №5 „Портативен хлорофилен тестер“, 1 бр. 
Офертата е в добре запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът е посочил предмета 
на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и email за  кореспонденция.  След 
отваряне на плика с офертата се намериха документи, съобразно изискванията на 
документацията за участие, с челна страница „Списък на документите“, след което са 
приложени  останалите документи,  свързани с изискванията на обявата и на  одобрената 
документация.  Комисията установи, че от участника е представено „Предложение за 
изпълнение на поръчката“, с предложен модел на предлаганата апаратура: 

- За   Обособена позиция №3 „Преносим хлорофилен флуориметър“, 1 бр. - Mini-Pam-II/R, 
с производител Walz. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца на предлаганата 
апаратура и срок за изпълнение от 15 календарни дни. Представена е референция за 
добро изпълнение свързана с доставка на сходна апаратура.  

- За Обособена позиция №5 „Портативен хлорофилен тестер“, 1 бр. – Par-FluorPen FP 
110-LM/D. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца на предлаганата апаратура и 
срок за изпълнение от 15 календарни дни. Представена е референция за добро 
изпълнение свързана с доставка на сходна апаратура. 

Приложено е и  Ценово предложение /по образец от документацията за участие/. Съобразно 
изискванията на ЗОП ценовото предложение на участника  се обяви от председателя на 
комисията. Участникът е предложил крайна обща цена за изпълнение предмета на поръчката в 
размер на: 

- за Обособена позиция №3 „Преносим хлорофилен флуориметър“  – единична цена – 
23350 лева  без ДДС; 

- за Обособена позиция №5 „Портативен хлорофилен тестер“ – единична цена – 5920 
лева без ДДС. 

Комисията подписа ценовото и техническото предложение. 
 
5. Сайънтакт – БГ  ООД - участва за Обособена позиция №1 „Микроскопи за учебна 
работа“, 7 бр., Обособена позиция №3 „Преносим хлорофилен флуориметър“, 1 бр., 
Обособена позиция №5 „Портативен хлорофилен тестер“, 1 бр. и Обособена позиция №6 
„Преносима компактна лабораторна везна“, 2 бр.  
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Офертата е в добре запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът е посочил предмета 
на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и email за  кореспонденция.  След 
отваряне на плика с офертата се намериха документи, съобразно изискванията на 
документацията за участие, с челна страница „Списък на документите“, след което са 
приложени  останалите документи, Комисията установи, че от участника е представено 
„Предложение за изпълнение на поръчката“, с предложен модел на предлаганата апаратура: 

- За   Обособена позиция №1 „Микроскопи за учебна работа“, 7 бр. – ВА210Е Binocular, с  
марка Motic. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца на предлаганата апаратура и 
срок за изпълнение от 15 календарни дни. Представена е списък с доставки  на сходна 
апаратура.  

- За   Обособена позиция №3 „Преносим хлорофилен флуориметър“, 1 бр. - Mini-Pam-II/R, 
с производител Walz. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца на предлаганата 
апаратура и срок за изпълнение от 15 календарни дни. Представена е списък с доставки  
на сходна апаратура.  

- За Обособена позиция №5 „Портативен хлорофилен тестер“, 1 бр. – Par-FluorPen FP 
110-LM/D, марка PSI,Чехия. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца на 
предлаганата апаратура и срок за изпълнение от 15 календарни дни. Представена е 
списък с доставки  на сходна апаратура.  

- За Обособена позиция №6 „Преносима компактна лабораторна везна“  – CQT 202, 
производител Adam Equipment. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца на 
предлаганата апаратура и срок за изпълнение от 15 календарни дни. Представена е 
списък с доставки  на сходна апаратура.  

 
Приложено е и  Ценово предложение /по образец от документацията за участие/. Съобразно 
изискванията на ЗОП ценовото предложение на участника  се обяви от председателя на 
комисията. Участникът е предложил крайна обща цена за изпълнение предмета на поръчката в 
размер на: 
 

- За   Обособена позиция №1 „Микроскопи за учебна работа“, 7 бр. – единична цена от 
1757.14 лева без ДДС, обща цена за 7 бр. от 12300 лева без ДДС;  

- За   Обособена позиция №3 „Преносим хлорофилен флуориметър“, 1 бр. – единична 
цена от 24000 лева без ДДС.  

- За Обособена позиция №5 „Портативен хлорофилен тестер“, 1 бр. – единична цена от 
5900 лева без ДДС.  

- За Обособена позиция №6 „Преносима компактна лабораторна везна“  – единична цена 
от 420 лева без ДДС, обща цена за 2 бр. от 840 лева без ДДС.  

Комисията подписа ценовото и техническото предложение. 
 
6. Софлаб ООД - участва за Обособена позиция №4 „Уред за измерване на 
повърхностно напрежение“, 1 бр.  
Офертата е в добре запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът е посочил предмета 
на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и email за  кореспонденция.  След 
отваряне на плика с офертата се намериха документи, съобразно изискванията на 
документацията за участие, с челна страница „Списък на документите“, след което са 
приложени  останалите документи,  свързани с изискванията на обявата и на  одобрената 
документация.  Комисията установи, че от участника е представено „Предложение за 
изпълнение на поръчката“, с предложен модел на предлаганата апаратура -  К6, с 
производител Kruss Gmbh. Предложен е гаранционен срок от 24 месеца на предлаганата 
апаратура и срок за изпълнение от 15 календарни дни. Представена е декларация за 
изпълнени доставки на  сходна апаратура. Приложено е и  Ценово предложение /по образец от 
документацията за участие/. Съобразно изискванията на ЗОП ценовото предложение на 
участника  се обяви от председателя на комисията. Участникът е предложил крайна обща цена 
за изпълнение предмета на поръчката в размер на: 

- за Обособена позиция №4 „Уред за измерване на повърхностно напрежение“, 1 бр  – 
единична цена от 8662.38 лева  без ДДС; 

Комисията подписа ценовото и техническото предложение. 
 
 

С това действие приключи тази част от заседанието на Комисията. 
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Комисията се събра на 20.12.2018 г., в 11:00ч. за продължаване на действията по оценка 
на офертите, постъпили  в настоящата процедура.  
 
Комисията пристъпи към оценка на офертата на допуснатите участници за съответствие с 
критериите за подбор и с  изискванията на Възложителя  заложени в одобрената документация.  
 
1. Аквахим АД - участва за Обособена позиция №1 „Микроскопи за учебна работа“, 7 бр. – 
участникът е представил всички необходими документи за участие в процедурата.  
Предложението на участника свързано с техническите изисквания за Обособена позиция №1  
отговаря на заложените минимални технически характеристики от възложителя в одобрената 
документация. Комисията констатира, че офертата на участника отговаря на изискванията на 
възложителя по отношение на критериите за подбор, като участникът е приложил - 
оторизационно писмо от производител за предлаганата апаратура. И сертификат от 
производителя на лабораторната апаратура за преминато сервизно обучение на служител на 
участника, каквито са изискванията за Обособена позиция №1 и №2 от процедурата – т. 3.2. 
„Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на 
обществената поръчка за всяка обособена позиция“, :т. 3.2.2, 3.2.2.1 и 3.2.2.2 от одобрената 
документация. Комисията  допуска този участник до по-нататъшно участие в процедурата по 
Обособена позиция №1. 
 
2. Българска Лабораторна корпорация ЕООД  - участва за Обособена позиция №3 
„Преносим хлорофилен флуориметър“, 1 бр.   
Предложението на участника свързано с техническите изисквания за Обособена позиция №3 
отговаря на заложените минимални технически характеристики от възложителя в одобрената 
документация. Комисията констатира, че офертата на участника за Обособена позиция №3 не 
отговаря на изискванията на възложителя по отношение на заложената в процедурата 
максимална допустима стойност. В тази връзка при заложени в документацията за участие -                    
т. 6, п.т. 6.1. „Прогнозна стойност“, за Обособена позиция №3  – Преносим хлорофилен 
флуориметър, 1 бр. – е заложена обща цена от 24000 лева без ДДС, то участникът е 
предложил цена от  26805,28 лева  без ДДС. В конкретният случай, участникът не е спазил 
заложеното изискване в документацията за участие, където е в т. 6 е посочено, че:  
„Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност. 
Определената прогнозна стойност се явява и  максимална по процедурата,  като оферти 
над нея ще бъдат отстранявани. Това се отнася и за посочената прогнозна стойност по 
отделните обособени  позиции“. Комисията не допуска този участник до по-нататъшно участие 
в процедурата по Обособена позиция №3 и същият няма да участва в класирането по тази 
позиция. 
 
3. Ридаком ЕООД - участва за Обособена позиция №6 „Преносима компактна 
лабораторна везна“, 2 бр.   
Предложението на участника свързано с техническите изисквания за Обособена позиция №6 
отговаря на заложените минимални технически характеристики от възложителя в одобрената 
документация. Комисията констатира, че офертата на участника за Обособена позиция №6 
отговаря на изискванията на възложителя по отношение на критериите за подбор. Комисията 
допуска този участник до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена позиция №6.  
 
4. Лабко ЕООД - участва за Обособена позиция №3 „Преносим хлорофилен 
флуориметър“, 1 бр. и Обособена позиция №5 „Портативен хлорофилен тестер“, 1 бр. 
4.1.Предложението на участника свързано с техническите изисквания за Обособена позиция 
№3 отговаря на заложените минимални технически характеристики от възложителя в 
одобрената документация. Комисията констатира, че офертата на участника за Обособена 
позиция №3 отговаря на изискванията на възложителя по отношение на критериите за подбор. 
Комисията допуска този участник до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена 
позиция №3.  
4.2.Предложението на участника свързано с техническите изисквания за Обособена позиция 
№5 отговаря на заложените минимални технически характеристики от възложителя в 
одобрената документация. Комисията констатира, че офертата на участника за Обособена 
позиция №5 отговаря на изискванията на възложителя по отношение на критериите за подбор. 
Комисията допуска този участник до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена 
позиция №5.  
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5. Сайънтакт – БГ  ООД - участва за Обособена позиция №1 „Микроскопи за учебна 
работа“, 7 бр., Обособена позиция №3 „Преносим хлорофилен флуориметър“, 1 бр., 
Обособена позиция №5 „Портативен хлорофилен тестер“, 1 бр. и Обособена позиция №6 
„Преносима компактна лабораторна везна“ 
5.1. Предложението на участника свързано с техническите изисквания за Обособена позиция 
№1 не отговаря на заложените изисквания  от възложителя в одобрената документация. 
Комисията констатира, че в офертата на участника за Обособена позиция №1 не са 
представени: 
- оторизационно писмо от производител за предлаганата апаратура; 
-сертификат от производителя на лабораторната апаратура за преминато сервизно обучение 
на служител на участника, 
каквито са изискванията за Обособена позиция №1 и №2 от процедурата – т. 3.2. „Изисквания 
относно техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената 
поръчка за всяка обособена позиция“, :т. 3.2.2, 3.2.2.1 и 3.2.2.2 от одобрената документация.. 
В тази връзка за Обособена позиция №1 офертата на участника не отговаря на изискванията 
на възложителя. Комисията не допуска този участник до по-нататъшно участие в процедурата 
по Обособена позиция №1 и същият няма да участва в класирането по тази позиция. 
5.2.Предложението на участника свързано с техническите изисквания за Обособена позиция 
№3 отговаря на заложените минимални технически характеристики от възложителя в 
одобрената документация. Комисията констатира, че офертата на участника за Обособена 
позиция №3 отговаря на изискванията на възложителя по отношение на критериите за подбор. 
Комисията допуска този участник до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена 
позиция №3.  
5.3.Предложението на участника свързано с техническите изисквания за Обособена позиция 
№5 отговаря на заложените минимални технически характеристики от възложителя в 
одобрената документация. Комисията констатира, че офертата на участника за Обособена 
позиция №5 отговаря на изискванията на възложителя по отношение на критериите за подбор. 
Комисията допуска този участник до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена 
позиция №5.  
5.4.Предложението на участника свързано с техническите изисквания за Обособена позиция 
№6 отговаря на заложените минимални технически характеристики от възложителя в 
одобрената документация. Комисията констатира, че офертата на участника за Обособена 
позиция №6 отговаря на изискванията на възложителя по отношение на критериите за подбор. 
Комисията допуска този участник до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена 
позиция №6.  
 
6. Софлаб ООД - участва за Обособена позиция №4 „Уред за измерване на повърхностно 
напрежение“, 1 бр.  
Предложението на участника свързано с техническите изисквания за Обособена позиция №4 
отговаря на заложените минимални технически характеристики от възложителя в одобрената 
документация. Комисията констатира, че офертата на участника за Обособена позиция №4 
отговаря на изискванията на възложителя по отношение на критериите за подбор. Комисията 
допуска този участник до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена позиция №4.  
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Комисията се събра на 08.01.2019 г., в 13:00ч. за продължаване на действията по 
класиране на офертите, постъпили  в настоящата процедура.  
 
Комисията пристъпи към класиране  на  допуснатите оферти на участници до този етап.  
 
 

1. За Обособена позиция №1 „Микроскопи за учебна работа“, 7 бр.: 
Първо място: 
– Аквахим АД,  с предложена единична цена от 2127.86 лева без ДДС или за                             

7 бр. –   обща цена от 14895.02 лева без ДДС;  
 

2. За Обособена позиция №2 Стерео микроскоп, 1 бр.: 
 – няма подадени оферти; 
 

3. За Обособена позиция №3 „Преносим хлорофилен флуориметър“, 1 бр.: 
Първо място: 
– Лабко ЕООД,  с предложена единична цена от 23350 лева без ДДС или за 1 бр. 

обща цена от 23350 лева без ДДС;  
Второ място: 
– Сайънтакт – БГ  ООД, с предложена единична цена от 24000 лева без ДДС или за 

1 бр. обща цена от 24000 лева без ДДС; 
 

4. За Обособена позиция №4 „Уред за измерване на повърхностно напрежение“,               
1  бр.: 
Първо място: 
– Софлаб ООД ,  с предложена единична цена от 8862.38 лева без ДДС или за                              

1 бр. –   обща цена от 8662.38 лева без ДДС;  
 

5. За Обособена позиция №5 „Портативен хлорофилен тестер“, 1 бр.: 
Първо място: 
– Сайънтакт – БГ ООД,  с предложена единична цена от 5900 лева без ДДС или за                    

1 бр. обща цена от 5900 лева без ДДС;  
Второ място: 
– Лабко ЕООД, с предложена единична цена от 5920 лева без ДДС или за 1 бр. 

обща цена от 5920 лева без ДДС; 
 

6. За Обособена позиция №6 „Преносима компактна лабораторна везна“, 2 бр.: 
Първо място: 
– Ридаком ЕООД, с предложена единична цена от 390 лева без ДДС или за                              

2 бр. обща цена от 780 лева без ДДС;  
Второ място: 
– Сайънтакт – БГ  ООД, с предложена единична цена от 420 лева без ДДС или за                     

2 бр. обща цена от 840 лева без ДДС; 
 

 
На основание горният резултат  и констатираното в настоящия протокол,  комисията предлага 
за утвърждаване от Ректора на Аграрен университет - Пловдив на представения протокол и 
сключване на договор с посочените  по-горе участници  класирани на първо място за 
съответните обособени позиции. 
 
Комисията приключи своята работа и предаде протоколите от своята работа на Възложителя за 
утвърждаване на дата 08.01.2019 г. 
 
 
КОМИСИЯ 
 
 
Председател: Венелин Цеков – ……………/п/…………….…….. 
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Членове: 
 
 
- доц. д-р Боряна Иванова  – ………/п/..…..……….…….. 
 
 
- Кирил Маринков –  ..………/п/…..……………………....... 
 
 
 
                            /подписите са заличени, чл.2, ал.1 от ЗЗЛД/ 
 
 
 
 


