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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№РД-16-302/18.03.2020г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на 

обществена поръчка 
  

На основание чл. 108, т.1, чл. 109 и чл.181, ал.6  от Закона за обществените поръчки и 

като приемам констатациите и изводите отразени в подписани от членовете на 

комисията  Протоколи -   от 15.10.2019г., от 31.10.2019г., от 15.11.2019г., от                        

03.12.2019г., 19.12.2019г., 20.01.2020г., 28.02.2020г. и 13.03.2020г. отразяващи 

дейността на комисията, назначена със  Заповед №РД-16-1072/15.10.2019г.  на  Ректора  

на Аграрен университет - Пловдив за провеждане на процедура „публично състезание“ 

за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:  

„Доставка на лабораторна апаратура необходима за Аграрен университет – 

Пловдив по 10 обособени позиции“, открита с  Решение №РД-16-854/12.09.2019г.  на 

Ректора  на Аграрен университет - Пловдив, чието Обявление за обществена поръчка е 

публикувано в Регистъра за обществени поръчки при Агенцията за обществени 

поръчки под уникален  номер с уникален номер в РОП №00875-2019-0003,  с уникален 

код на обявлението 933220 от дата 13.09.2019г., 

 

РЕШИХ: 

След като се запознах подробно с офертите на участниците и протоколите от работата 

на комисията установих, че всички действия на комисията са законосъобразни и в 

съответствие с изискванията на  ЗОП и условията на възложителя, поради което съм 

приел нейната работа. 

  

ОБЯВЯВАМ: 

Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за оценка 

„икономически най-изгодна оферта – най-ниска цена“, в следния ред:  

I. Класиране на участници подали оферти в публичното състезание, съгласно 

изискванията на ЗОП и утвърдените  условия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласно 

обявения критерий за оценка по обособени позиции е в следния ред: 

1.Обособена позиция №1 – Микроскоп за учебна работа с камера, 20 бр. 

Първо място – РСР ЕООД   -  Предложена обща  цена от 37890 лева без 

включено ДДС. 

2.Обособена позиция №2 – Микроскоп за на-  учна работа с камера, 2 бр.  

Първо място – РСР ЕООД   -  Предложена обща цена от 10520 лева без 

включено  ДДС; 
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Втора място – Аквахим АД – Предложена обща цена от 12310 лева без 

включено ДДС. 

3.Обособена позиция №3 – Микроскопи за учебна работа, 10 бр 

Първо място - Лабимекс АД – Предложена обща цена от 10650 без включено 

ДДС; 

Второ място -  Сайънтакт - БГ ООД  - Предложена обща цена от 10816 лева 

без включено ДДС; 

Трето място – Ридаком ЕООД – Предложена обща цена от 13900 лева без 

включено ДДС; 

Четвърто  място – Аквахим АД – Предложена обща цена от 14320 лева без 

включено ДДС; 

Пето място - Ветлаб България ЕООД -   Предложена обща цена от 14420 

лева без включено ДДС; 

Шесто място – РСР ЕООД – Предложена обща цена от 16240 лева без 

включено ДДС; 

Седмо място -  Инфинита ООД – Предложена обща цена от 18000 лева без 

включено ДДС. 

4.Обособена позиция №4 - Автоматична метеорологична  станция, 1 бр. 

Първо място -  Сайънтакт - БГ ООД  - Предложена обща цена от 2995 лева 

без включено ДДС. 

5. Обособена позиция №5 - PCR  апарат (Апаратура за полимерни верижни 

реакции), 1 бр. 

Първо място – Лабимекс АД – Предложена обща цена от 5290 без ДДС без 

включено ДДС. 

Второ място – Аквахим АД – Предложена обща цена от 6370 лева без 

включено ДДС. 

6. Обособена позиция №6 - Вертикална гел електрофореза, 1 бр. 

Първо място - Биомед Фючър ЕООД -  Предложена обща цена от 890 лева 

без включено ДДС; 

Второ място – Аквахим АД – Предложена обща цена от 1175 без включено 

ДДС. 

7. Обособена позиция №7 - Ехографски апарат, подходящ за работа с риби, 

1бр. 

Първо място – Инфинита ООД – Предложена обща цена от 5500 лева без 

включено ДДС; 



8. Обособена позиция  №8 - Анелетична прецизна везна, 1 бр.  

Първо място - Лабимекс АД –  Предложена обща цена от 1920 лева без 

включено ДДС;  

Второ място - Ридаком ЕООД – Предложена обща цена от 2120 лева без 

включено ДДС. 

9. Обособена позиция №9 - Термостат микробиологичен, 1 бр. 

Първо място - Лабтех ЕООД -  Предложена обща цена от 1890 лева без 

включено ДДС; 

Второ място - Аквахим АД – Предложена обща цена от 1950 лева без 

включено ДДС. 

 

II. На основание горепосоченото класиране ОПРЕДЕЛЯМ за Изпълнители на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторна апаратура необходима за 

Аграрен университет – Пловдив по 10 обособени позиции“, по отделни обособени 

позиции, следните участници, класирани на първо място по отделни обособени 

позиции, както следва:  

1.Обособена позиция №1 – Микроскоп за учебна работа с камера, 20 бр. 

Първо място – РСР ЕООД   -  Предложена обща  цена от 37890 лева без 

включено ДДС. 

Мотиви: предложена от участника икономически най-изгодна оферта, при 

предложена най-ниска цена, като офертата на участника отговаря на всички изисквания 

на Възложителя, заложени в обявлението и документацията за участие.  

 

2.Обособена позиция №2 – Микроскоп за на-  учна работа с камера, 2 бр.  

Първо място – РСР ЕООД   -  Предложена обща цена от 10520 лева без 

включено  ДДС; 

Мотиви: предложена от участника икономически най-изгодна оферта, при 

предложена най-ниска цена, като офертата на участника отговаря на всички изисквания 

на Възложителя, заложени в обявлението и документацията за участие.  

 

3.Обособена позиция №3 – Микроскопи за учебна работа, 10 бр 

Първо място - Лабимекс АД – Предложена обща цена от 10650 без включено 

ДДС; 

Мотиви: предложена от участника икономически най-изгодна оферта, при 

предложена най-ниска цена, като офертата на участника отговаря на всички изисквания 

на Възложителя, заложени в обявлението и документацията за участие.  

 

 

 



4.Обособена позиция №4 - Автоматична метеорологична  станция, 1 бр. 

Първо място -  Сайънтакт - БГ ООД  - Предложена обща цена от 2995 лева 

без включено ДДС. 

Мотиви: предложена от участника икономически най-изгодна оферта, при 

предложена най-ниска цена, като офертата на участника отговаря на всички изисквания 

на Възложителя, заложени в обявлението и документацията за участие.  

 

5. Обособена позиция №5 - PCR  апарат (Апаратура за полимерни верижни 

реакции), 1 бр. 

Първо място – Лабимекс АД – Предложена обща цена от 5290 без ДДС без 

включено ДДС. 

Мотиви: предложена от участника икономически най-изгодна оферта, при 

предложена най-ниска цена, като офертата на участника отговаря на всички изисквания 

на Възложителя, заложени в обявлението и документацията за участие.  

 

6. Обособена позиция №6 - Вертикална гел електрофореза, 1 бр. 

Първо място - Биомед Фючър ЕООД -  Предложена обща цена от 890 лева 

без включено ДДС; 

Мотиви: предложена от участника икономически най-изгодна оферта, при 

предложена най-ниска цена, като офертата на участника отговаря на всички изисквания 

на Възложителя, заложени в обявлението и документацията за участие.  

 

7. Обособена позиция №7 - Ехографски апарат, подходящ за работа с риби, 

1бр. 

Първо място – Инфинита ООД – Предложена обща цена от 5500 лева без 

включено ДДС; 

Мотиви: предложена от участника икономически най-изгодна оферта, при 

предложена най-ниска цена, като офертата на участника отговаря на всички изисквания 

на Възложителя, заложени в обявлението и документацията за участие.  

 

8. Обособена позиция  №8 - Анелетична прецизна везна, 1 бр.  

Първо място - Лабимекс АД –  Предложена обща цена от 1920 лева без 

включено ДДС;  

Мотиви: предложена от участника икономически най-изгодна оферта, при 

предложена най-ниска цена, като офертата на участника отговаря на всички изисквания 

на Възложителя, заложени в обявлението и документацията за участие.  

 

9. Обособена позиция №9 - Термостат микробиологичен, 1 бр. 

Първо място - Лабтех ЕООД -  Предложена обща цена от 1890 лева без 

включено ДДС; 

 



Мотиви: предложена от участника икономически най-изгодна оферта, при 

предложена най-ниска цена, като офертата на участника отговаря на всички изисквания 

на Възложителя, заложени в обявлението и документацията за участие.  

 

ІІІ. ОТСТРАНЕНИ от процедурата участници и оферти:  

1. Сайънтакт - БГ ООД, по Обособена позиция №2 – Микроскоп за научна 

работа с камера, 2 бр. – По повод констатираното в заседание от работата 

на комисията проведено на 15.11.2019г., на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от 

ЗОП, а именно поради това, че техническото предложение на участника  не 

отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, с подробни 

мотиви описани в посочения протокол от заседание на комисията. 

2. Лабтех ЕООД, Обособена позиция №3 – Микроскопи за учебна работа, 

10 бр. - По повод констатираното в заседание от работата на комисията 

проведено на 03.12.2019г., на основание чл. т.1, предл. 2 от ЗОП, а именно 

поради това, че не е изпълнил друго условие посочено в документацията, с 

подробни мотиви описани в посочения протокол от заседание на комисията. 

3. Ветлаб България ЕООД - Обособена позиция №1 – Микроскопи за 

учебна работа с камера, 10 бр. ЕООД  - По повод констатираното в 

заседание от работата на комисията проведено на 19.12.2019г., на основание 

чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, а именно поради това, че техническото 

предложение на участника  не отговаря на предварително обявените условия 

на Възложителя, с подробни мотиви описани в посочения протокол от 

заседание на комисията. 

4. Елпак Лизинг ЕООД - Обособена позиция №1 – Микроскопи за учебна 

работа с камера, 10 бр. - По повод констатираното в заседание от работата 

на комисията проведено на 28.02.2020г., на основание чл. т.1, предл. 2 от 

ЗОП, а именно поради това, че не е изпълнил друго условие посочено в 

документацията, с подробни мотиви описани в посочения протокол от 

заседание на комисията. 

5. Елпак Лизинг ЕООД - Обособена позиция №3 – Микроскопи за учебна 

работа, 10 бр. - По повод констатираното в заседание от работата на 

комисията проведено на 28.02.2020г., на основание чл. т.1, предл. 2 от ЗОП, а 

именно поради това, че не е изпълнил друго условие посочено в 

документацията, с подробни мотиви описани в посочения протокол от 

заседание на комисията. 

6. Елпак Лизинг ЕООД - Обособена позиция №6 – Вертикална 

електрофореза, 1 бр. - По повод констатираното в заседание от работата на 

комисията проведено на 28.02.2020г., на основание чл. т.1, предл. 2 от ЗОП, а 

именно поради това, че не е изпълнил друго условие посочено в 

документацията, с подробни мотиви описани в посочения протокол от 

заседание на комисията. 

7. Елпак Лизинг ЕООД - Обособена позиция №7 – Ехографски апарат, 

подходящ за работа с риби, 1 бр. - По повод констатираното в заседание от 

работата на комисията проведено на 28.02.2020г., на основание чл. т.1, 

предл. 2 от ЗОП, а именно поради това, че не е изпълнил друго условие 

посочено в документацията, с подробни мотиви описани в посочения 

протокол от заседание на комисията. 

8. Елпак Лизинг ЕООД - Обособена позиция №8 – Аналитична прецизна 

везна, 1 бр. - По повод констатираното в заседание от работата на комисията 

проведено на 28.02.2020г., на основание чл. т.1, предл. 2 от ЗОП, а именно 

поради това, че не е изпълнил друго условие посочено в документацията, с 

подробни мотиви описани в посочения протокол от заседание на комисията. 

 



9. Елпак Лизинг ЕООД - Обособена позиция №9 – Термостат 

микробиологичен, 1 бр. - По повод констатираното в заседание от работата 

на комисията проведено на 28.02.2020г., на основание чл. т.1, предл. 2 от 

ЗОП, а именно поради това, че не е изпълнил друго условие посочено в 

документацията, с подробни мотиви описани в посочения протокол от 

заседание на комисията. 

10. Елпак Лизинг ЕООД - Обособена позиция №10 – – Дестилатор, 2 бр. -       

По повод констатираното в заседание от работата на комисията проведено на 

28.02.2020г., на основание чл. т.1, предл. 2 от ЗОП, а именно поради това, че 

не е изпълнил друго условие посочено в документацията, с подробни мотиви 

описани в посочения протокол от заседание на комисията. 

 

V. По следните обособени позиции липсват подадени оферти, които да 

отговарят на условията на Възложителя: 

- Обособена позиция №10 – – Дестилатор, 2 бр. 

 

VІ. Подробни мотиви за разглеждането, оценяването и класирането на офертите 

са изложени в Протоколи -  от 15.10.2019г., от 31.10.2019г., от 15.11.2019г., от                        

03.12.2019г., 19.12.2019г., 20.01.2020г., 28.02.2020г. и 13.03.2020г., изготвени и 

подписани от комисията за оценяване на офертите. Решенията в посочените протоколи 

са взети с единодушие от членовете на комисията. 

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП,                  

в десет дневен срок от датата на получаването му пред Комисията за защита на 

конкуренцията – гр. София, 1000, бул. „Витоша“ №18, тел. 02/935-61-13, ел. поща: 

cpcadmin@cpc.bg.  

На основание чл. 43, ал.1 от ЗОП, настоящето решение да се изпрати на 

участниците в тридневен срок от издаването му. 

На основание чл.181, ал.8 от ЗОП, настоящото Решение следва  да се изпрати на 

участниците в един и същ ден и да се  публикува на интернет адреса на профила на 

купувача, заедно с протоколите от работата на комисията. 

Връзката към електронната преписка за процедурата в профила на купувача е: 

https://www.au-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-

%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%

D0%B0/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D

0%BA%D0%B0-10 

 

Проф. д-р Христина Георгиева Янчева:--------------- 

Ректора на Аграрен университет – Пловдив 

Забележка: Подписите в този документ са заличени на основание чл.36а, ал.3 от 
ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно 
защитата на данни). 

 

https://www.au-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-10
https://www.au-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-10
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