
  

УТВЪРЖДАВАМ:  /пппппппп/ 
Проф. д-р Христина Георгиева Янчева 
Ректор на Аграрен университет - Пловдив 

       /подпис – заличен/ 
        
 

Дата: 01.09.2020г. 
 

 

ПРОТОКОЛ  
 

по чл. 54 от Правилника за прилагане на ЗОП 
  

от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти, свързани с 
публично състезание  за възлагане на обществена поръчка  по чл. 20, ал. 2, т.2 от Закона 

за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: 
„Доставка на лабораторна апаратура  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив 

– по 14 обособени позиции“ 
  
 

Раздел I. Резултати от работата на комисията 
 
Днес, 14.07.2020г., в 10:00 часа, в заседателната зала, разположено в сградата на Ректората на 
Аграрен университет - Пловдив, намираща се в гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12, се събра 
назначената със  Заповед №РД-16-609./14.07.2020г., на Ректора  на Аграрен университет – 
Пловдив, комисия за разглеждане и оценка на получените оферти.   
 
Комисията е в състав: 
Председател: 
1.Венелин Цеков – юрисконсулт; 
и членове: 
2.проф. дн Светослав Бобев – катедра „Фитопатология“; 
3.доц. д-р Дафинка Иванова – катедра „Ботаника и  агрометеорология“; 
4.доц. д-р Кирил Стоянов – катедра „Ботаника и  агрометеорология“; 
5.Иванка Налджиян – главен счетоводител; 
 
 
След получаване на постъпилите оферти и подписване на протокола по чл. 48, ал. 6 от 
Правилника за прилагане на ЗОП, се обявиха получените оферти. Съгласно този протокол, в 
установения краен срок за получаване на офертите: 14.07.2020г., 16:30 часа, са получени 
следните оферти: 
 

Плик  
с 

оферта 
№ 

Име на участника, 
подал оферта 

Регистрационен № на 
офертата, получен в 

Деловодството на Аграрен 
университет - Пловдив, 

включително дата и час на 
получаване на офертата 

 

Обособена позиция за 
която участника е подал 

оферта 

1. Метеосторм ООД Вх.№ТГ - 35/08.07.2020г., 
09:00 ч. 

1.Обособена позиция 
№5 – Автоматични 
метерологични станции  
за нуждите на ННП  
„Усъвършенстване на 
системите за поливно 
земеделие в 
съответствие с 
промените на климата в 
България“ – 8 бр.  
 



  

2. РСР ЕООД Вх.№ТГ - 36/09.07.2020г., 
09:05 ч. 

1.Обособена позиция 
№7 – Бинокулярен 
стереомикроскоп с 
вградена цифрова  
камера за нуждите на 
проект КП-06-Н36/14 от 
17.12.2019г. – 1 бр.; 
2.Обособена позиция 
№8 – Учебни  
стереомикроскопа за 
нуждите на катедра 
Ентомология и катедра 
Фитопатология – 6 бр.; 
3.Обособена позиция 
№12 – Дигитален 
светлинен микроскоп за 
нуждите на проект КП-
06-Н31/5  - 2 бр.; 

4.Обособена позиция 

№14 – Светлинен 
микроскоп с дигитална 
камера за нуждите на 
докторантури - 1 бр. 

3. Сайънтакт – БГ ООД Вх.№ТГ - 37/09.07.2020г., 
10:10 ч. 

1.Обособена позиция 
№7 – Бинокулярен 
стереомикроскоп с 
вградена цифрова  
камера за нуждите на 
проект КП-06-Н36/14 от 
17.12.2019г. – 1 бр.; 
2.Обособена позиция 
№14 – Светлинен 
микроскоп с дигитална 
камера за нуждите на 
докторантури - 1 бр. 

4. ИноваКомерс ЕООД Вх. №ТГ- 38/10.07.2020г., 
09:45ч. 

1.Обособена позиция 
№7 – Бинокулярен 
стереомикроскоп с 
вградена цифрова  
камера за нуждите на 
проект КП-06-Н36/14 от 
17.12.2019г. – 1 бр.; 
2.Обособена позиция 
№12 – Дигитален 
светлинен микроскоп за 
нуждите на проект КП-
06-Н31/5  - 2 бр.; 
3.Обособена позиция 
№14 – Светлинен 
микроскоп с дигитална 
камера за нуждите на 
докторантури - 1 бр. 

5. Марвел ООД Вх. №ТГ- 39/10.07.2020г., 
15:20ч. 

1.Обособена позиция 
№7 – Бинокулярен 
стереомикроскоп с 
вградена цифрова  
камера за нуждите на 
проект КП-06-Н36/14 от 
17.12.2019г. – 1 бр.; 
2.Обособена позиция 
№12 – Дигитален 



  

светлинен микроскоп за 
нуждите на проект КП-
06-Н31/5  - 2 бр.; 
3.Обособена позиция 
№13 – Настолен 
дестилатор за нуждите 
на проект №КП-06-ОПР 
03/12  - 1 бр.   

6. Биомед Фючър ЕООД Вх. №ТГ- 40/13.07.2020г., 
09:40ч. 

1.Обособена позиция 
№3 – Мобилен pH метър 
– 1 бр.; 
2.Обособена позиция 
№7 – Бинокулярен 
стереомикроскоп с 
вградена цифрова  
камера за нуждите на 
проект КП-06-Н36/14 от 
17.12.2019г. – 1 бр.; 
3.Обособена позиция 
№8 – Учебни  
стереомикроскопа за 
нуждите на катедра 
Ентомология и катедра 
Фитопатология – 6 бр.; 
 

7. Проинтегра  ООД Вх. №ТГ- 41/13.07.2020г., 
10:15ч. 

1. Обособена позиция 
№5 – Автоматични 
метерологични станции  
за нуждите на ННП  
„Усъвършенстване на 
системите за поливно 
земеделие в 
съответствие с 
промените на климата в 
България“ – 8 бр.; 

8. Проинтегра ООД Вх. №ТГ- 42/13.07.2020г., 
10:15ч. 

1.Обособена позиция 
№2 – Метеостанции за 
нуждите на РП 1.1 и РП 
2.2 по ННП  
„Здравословни храни за 
силна биоикономика и 
качество на живот“ – 2 
бр.; 

9. Проинтегра ООД Вх. №ТГ- 43/13.07.2020г., 
10:15ч. 

1.Обособена позиция 
№6 – Автоматични 
метерологични станции  
за нуждите на                                   
проект 10/19 – 1 бр. 
Максимална допустима 
стойност за 1 бр.; 

10. ЕТ „Валерус – Валери 
Русинов“ 

Вх. №ТГ- 44/13.07.2020г., 
10:21ч. 

1.Обособена позиция 
№4 – Термостат за 
нуждите на РП 1.2 по 
ННП  „Здравословни 
храни за силна 
биоикономика и качество 
на живот“ – 1 бр.; 
2. Обособена позиция 
№10 – Муфелна пещ за 
нуждите на „Обща 
химия“  и на проект 14/18 



  

– 2 бр.; 
3. Обособена позиция 
№13 – Настолен 
дестилатор за нуждите 
на проект №КП-06-ОПР 
03/12  - 1 бр.; 

11. Лабтех ЕООД Вх. №ТГ- 45/13.07.2020г., 
13:58ч. 

1.Обособена позиция 
№8 – Учебни  
стереомикроскопа за 
нуждите на катедра 
Ентомология и катедра 
Фитопатология – 6 бр.; 
2.Обособена позиция 
№9 – Преносим 
спектрометър с вградена 
листна сонда  за нуждите 
на проект КП-06-Н36/5 – 
1 бр.; 
3.Обособена позиция 
№12 – Дигитален 
светлинен микроскоп за 
нуждите на проект КП--
06-Н31/5  - 2 бр. 

 
След получаване на списъка с депозираните оферти, членовете на Комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
Датата и мястото определени за публично отваряне на офертите е 14.07.2020 г., 10:00 часа в 
сградата на Ректората, на Аграрен университет - Пловдив, разположена в гр. Пловдив,                      
бул. „Менделеев“ №12.                                   
В указания ден и час на отваряне на офертите  присъстват представители на трима от 
участниците, а именно: 

-Маргарита Иванова Николова, пълномощник на „ИноваКомерс“ ЕООД; 
Председателят на комисията обяви кои оферти са получени до крайния срок за получаване на 
офертите. 

Комисията започна отварянето на офертите от поръчката по реда на постъпването им. 
 

1. Участник: Метеосторм ООД   
Председателят на комисията отвори офертата и се установи, че вътре са приложени пликове с 
наименование „Предложени ценови параметри“ за обособена позиция №5. Комисията извърши 
действията описани в чл. 54, ал.3 – ал.5 от ППЗОП. Трима членове на комисията подписаха 
посоченият плик. Пликът беше предложен за подпис на представителите на участниците в 
залата, като същото беше подписано от представителя на фирма ИноваКомерс ЕООД. След 
това трима членове на комисията подписаха Техническото предложение на участника за 
обособени позиции №5, като същото не беше подписано от присъстващ представител на 
участниците. 
 

2. Участник: РСР ЕООД 
Председателят на комисията отвори офертата и се установи, че вътре са приложени пликове с 
наименование „Предложени ценови параметри“ за обособени позиции №7,8,12 и 14. Комисията 
извърши действията описани в  чл. 54, ал.3 – ал.5 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха посочените пликове. Пликът  беше  подписан и от присъстващ представител на 
участниците от фирма ИноваКомерс ЕООД. След това трима членове на комисията подписаха 
Техническите предложения на участника за обособени позиции №7,8,12 и 14, като отново 
същите  бяха подписани и от присъстващ представител на участниците от фирма ИноваКомерс 
ЕООД. 
 
 

3. Участник: Сайънтакт ООД 
Председателят на комисията отвори офертата и се установи, че вътре са приложени пликове с 
наименование „Предложени ценови параметри“ за обособени позиции №7 и 14. Комисията 
извърши действията описани в  чл. 54, ал.3 – ал.5 от ППЗОП. Трима членове на комисията 



  

подписаха посочените пликове. Пликът  беше  подписан и от присъстващ представител на 
участниците от фирма ИноваКомерс ЕООД. След това трима членове на комисията подписаха 
Техническото предложение на участника за обособени позиции №7 и 14, като отново същите  
бяха подписани и от присъстващ представител на участниците от фирма ИноваКомерс ЕООД. 
 

4. Участник: ИноваКомерс ЕООД  
Председателят на комисията отвори офертата и се установи, че вътре са приложени пликове с 
наименование „Предложени ценови параметри“ за обособени позиции №7,12 и 14. Комисията 
извърши действията описани в чл. 54, ал.3 – ал.5 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха посоченият плик. След това трима членове на комисията подписаха Техническите 
предложения на участника за обособени позиции №7,12 и 14,. 
 

5. Участник: Марвел ООД  
Председателят на комисията отвори офертата и се установи, че вътре са приложени пликове с 
наименование „Предложени ценови параметри“ за обособени позиции №7,12 и 13. Комисията 
извърши действията описани в чл. 54, ал.3 – ал.5 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха посоченият плик. Пликът беше предложен за подпис на представителите на 
участниците в залата от фирма ИноваКомерс ЕООД. След това трима членове на комисията 
подписаха Техническите предложения на участника за обособени позиции №7,12 и 13, като 
отново същите бяха подписани от присъстващ представител на участниците от фирма 
ИноваКомерс ЕООД. 
 

6. Участник: Биомед Фючър ЕОД 
Председателят на комисията отвори офертата и се установи, че вътре са приложени пликове с 
наименование „Предложени ценови параметри“ за обособени позиции №3,7 и 8. Комисията 
извърши действията описани в  чл. 54, ал.3 – ал.5 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха посочените пликове. Пликът по обособена позиция №7  беше  подписан и от 
присъстващ представител на участниците от фирма ИноваКомерс ЕООД.. След това трима 
членове на комисията подписаха Техническото предложение на участника за обособени 
позиции №3,7 и 8, като отново пликът по обособена позиция №7  беше подписано и от 
присъстващ представител на участниците от фирма ИноваКомерс ЕООД. 
 

7. Участник: Проинтегра ООД  
Председателят на комисията отвори офертата и се установи, че вътре е приложен плик с 
наименование „Предложени ценови параметри“ за обособена позиция №2. Комисията извърши 
действията описани в чл. 54, ал.3 – ал.5 от ППЗОП. Трима членове на комисията подписаха 
посоченият плик. Пликът беше предложен за подпис на представителите на участниците в 
залата, но същите не се възползваха от тази възможност. След това трима членове на 
комисията подписаха Техническото предложение на участника за обособена позиция №2, като 
отново същото не беше подписано от присъстващ представител на участниците. 
 

8. Участник: Проинтегра ООД  
Председателят на комисията отвори офертата и се установи, че вътре е приложен плик с 
наименование „Предложени ценови параметри“ за обособена позиция №5. Комисията извърши 
действията описани в чл. 54, ал.3 – ал.5 от ППЗОП. Трима членове на комисията подписаха 
посоченият плик. Пликът беше предложен за подпис на представителите на участниците в 
залата, но същите не се възползваха от тази възможност. След това трима членове на 
комисията подписаха Техническото предложение на участника за обособена позиция №5, като 
отново същото не беше подписано от присъстващ представител на участниците. 
 
 

9. Участник: Проинтегра ООД  
Председателят на комисията отвори офертата и се установи, че вътре е приложен плик с 
наименование „Предложени ценови параметри“ за обособена позиция №6. Комисията извърши 
действията описани в чл. 54, ал.3 – ал.5 от ППЗОП. Трима членове на комисията подписаха 
посоченият плик. Пликът беше предложен за подпис на представителите на участниците в 
залата, но същите не се възползваха от тази възможност. След това трима членове на 
комисията подписаха Техническото предложение на участника за обособена позиция №6, като 
отново същото не беше подписано от присъстващ представител на участниците. 
 



  

 

10. Участник: ЕТ „Валерус – Валери Русинов“  
Председателят на комисията отвори офертата и се установи, че вътре са приложени пликове с 
наименование „Предложени ценови параметри“ за обособени позиции №4,10 и 13. Комисията 
извърши действията описани в чл. 54, ал.3 – ал.5 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха посоченият плик. Пликовете бяха предложени за подпис на представителите на 
участниците в залата, но същите не се възползваха от предоставената им възможност. След 
това трима членове на комисията подписаха Техническите предложения на участника за 
обособени позиции №4,10 и 13, като отново същите не  бяха подписани от присъстващ 
представител на участниците. 
 

11. Участник: Лабтех ЕООД, Вх.№ТГ - 23/14.10.2019г., 13:00 ч.  
Председателят на комисията отвори офертата и се установи, че вътре са приложени пликове с 
наименование „Предложени ценови параметри“ за обособени позиции №8,9 и 12. Комисията 
извърши действията описани в чл. 54, ал.3 – ал.5 от ППЗОП. Трима членове на комисията 
подписаха посочените пликове. Пликът по обособена позиция №12 беше подписан и от 
представител на участниците в залата – ИноваКомерс ЕООД. След това трима членове на 
комисията подписаха Техническите предложения на участника за обособени позиции №8,9 и 
12, като отново предложението за обособена позиция №12 беше подписано от присъстващ 
представител на участниците – ИноваКомерс ЕООД. 
 
След извършване на гореописаните действия, комисията приключи публичната част от своето 
заседание. Следващите действия на комисията по преглед на представените документи по                
чл. 39, ал.2 от ППЗОП, ще се  проведат в закрити заседания. 
 
Председателят на комисията насрочи следващо заседание за 24.08.2020 г., от 14:00 ч. 
 
Всички решения на комисията  са взети единодушно от всички нейни членове.  
 
 
Председател: Венелин Цеков 
 /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
 
Членове:  
проф. дн Светослав Бобев 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
 
доц. д-р Дафинка Иванова 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
 
доц. д-р Кирил Стоянов 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
 
Иванка Налджиян 
 /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 

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). 
 
 
 
 
 
 
 



  

Комисията продължи своята работа при закрити врати на 31.08.2020г., от 14:00 ч. с 
разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП. 
 

1. Участник: Метеосторм ООД.  
Комисията разгледа документите на участника от офертата, свързани със съответствие  на 
личното състояние и критериите   за подбор с изискванията на Възложителя и допускането на 
участника до оценяване на техническото и ценовото предложение. 
Комисията след обстоен преглед на представените документи констатира следното: 
Участникът е представил следните документи: 
-Списък на приложените документи; 
-Единен европейски документ за обществена поръчка на участника – попълнен съобразно 
изискванията на Възложителя, но липсва електронен вариант на електронен носител. 
-Предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец; 
-Приложени извадки от каталог на предлаганата лабораторна апаратура; 
-Декларация за съгласие с клаузите на предложения проекто-договор; 
-Декларация за срок на валидност на офертата; 
-Плик „Предлагани ценови параметри; 
 

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 
установи, че по отношение на участника „Метеосторм“ ООД,  е налице липса, в предоставената 
информация и документи, а именно:  

Участникът не е представил в електронен вид ЕЕДОП, каквито са изискванията   
заложени в одобрената документация за участие в процедурата. 

В резултат на горното комисията счита, че не е налице съответствие на офертата на  
участника „Марибор-строй“ ЕООД  с критериите за подбор, обявени от възложителя. 

Комисията, указва на участника, че отстраняването на установените 
несъответствия в информацията – представяне на електронен насител на ЕЕДОП,  
следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП. 
 
 

2. Участник: РСР ЕООД 
Комисията разгледа документите на участника от офертата, свързани със съответствие  на 
личното състояние и критериите   за подбор с изискванията на Възложителя и допускането на 
участника до оценяване на техническото и ценовото предложение. 
Комисията след обстоен преглед на представените документи констатира следното: 
Участникът е представил следните документи: 
-Списък на приложените документи; 
-Единен европейски документ за обществена поръчка на участника – попълнен съобразно 
изискванията на Възложителя; 
-Предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец; 
-Приложени извадки от каталог на предлаганата лабораторна апаратура; 
-Декларация за съгласие с клаузите на предложения проекто-договор; 
-Декларация за срок на валидност на офертата; 
-Плик „Предлагани ценови параметри; 
При извършване на проверка се установи, че участникът е представил необходимите 
документи, съгласно изискванията на възложителя. 
 
Документите съдържат в себе си необходимата информация без липси. 
Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично 
състояние и на критериите за подбор. 

 

3. Участник: Сайънтакт ООД 
Комисията разгледа документите на участника от офертата, свързани със съответствие  на 
личното състояние и критериите   за подбор с изискванията на Възложителя и допускането на 
участника до оценяване на техническото и ценовото предложение. 
Комисията след обстоен преглед на представените документи констатира следното: 
Участникът е представил следните документи: 
-Списък на приложените документи; 
-Единен европейски документ за обществена поръчка на участника – попълнен съобразно 
изискванията на Възложителя; 
-Предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец; 



  

-Приложени извадки от каталог на предлаганата лабораторна апаратура; 
-Декларация за съгласие с клаузите на предложения проекто-договор; 
-Декларация за срок на валидност на офертата; 
-Плик „Предлагани ценови параметри; 
При извършване на проверка се установи, че участникът е представил необходимите 
документи, съгласно изискванията на възложителя. 
 
Документите съдържат в себе си необходимата информация без липси. 
Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично 
състояние и на критериите за подбор. 
  

4. Участник: ИноваКомерс ЕООД  
Комисията разгледа документите на участника от офертата, свързани със съответствие  на 
личното състояние и критериите   за подбор с изискванията на Възложителя и допускането на 
участника до оценяване на техническото и ценовото предложение. 
Комисията след обстоен преглед на представените документи констатира следното: 
Участникът е представил следните документи: 
-Списък на приложените документи; 
-Единен европейски документ за обществена поръчка на участника – попълнен съобразно 
изискванията на Възложителя; 
-Предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец; 
-Приложени извадки от каталог на предлаганата лабораторна апаратура; 
-Декларация за съгласие с клаузите на предложения проекто-договор; 
-Декларация за срок на валидност на офертата; 
-Плик „Предлагани ценови параметри; 
При извършване на проверка се установи, че участникът е представил необходимите 
документи, съгласно изискванията на възложителя. 
 
Документите съдържат в себе си необходимата информация без липси. 
Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично 
състояние и на критериите за подбор. 
  

5. Участник: Марвел ООД 
Комисията разгледа документите на участника от офертата, свързани със съответствие  на 
личното състояние и критериите   за подбор с изискванията на Възложителя и допускането на 
участника до оценяване на техническото и ценовото предложение. 
Комисията след обстоен преглед на представените документи констатира следното: 
Участникът е представил следните документи: 
-Списък на приложените документи; 
-Единен европейски документ за обществена поръчка на участника – попълнен съобразно 
изискванията на Възложителя; 
-Предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец; 
-Приложени извадки от каталог на предлаганата лабораторна апаратура; 
-Декларация за съгласие с клаузите на предложения проекто-договор; 
-Декларация за срок на валидност на офертата; 
-Плик „Предлагани ценови параметри; 
При извършване на проверка се установи, че участникът е представил необходимите 
документи, съгласно изискванията на възложителя. 
 
Документите съдържат в себе си необходимата информация без липси. 
Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично 
състояние и на критериите за подбор. 
  

6. Участник: Биомед Фючър ЕОД 
Комисията разгледа документите на участника от офертата, свързани със съответствие  на 
личното състояние и критериите   за подбор с изискванията на Възложителя и допускането на 
участника до оценяване на техническото и ценовото предложение. 
Комисията след обстоен преглед на представените документи констатира следното: 
Участникът е представил следните документи: 
-Списък на приложените документи; 



  

-Единен европейски документ за обществена поръчка на участника – попълнен съобразно 
изискванията на Възложителя; 
-Предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец; 
-Приложени извадки от каталог на предлаганата лабораторна апаратура; 
-Декларация за съгласие с клаузите на предложения проекто-договор; 
-Декларация за срок на валидност на офертата; 
-Плик „Предлагани ценови параметри; 
При извършване на проверка се установи, че участникът е представил необходимите 
документи, съгласно изискванията на възложителя. 
 
Документите съдържат в себе си необходимата информация без липси. 
Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично 
състояние и на критериите за подбор. 
 

7. Участник: Проинтегра ООД, Обособена позиция №2  
Комисията разгледа документите на участника от офертата, свързани със съответствие  на 
личното състояние и критериите   за подбор с изискванията на Възложителя и допускането на 
участника до оценяване на техническото и ценовото предложение. 
Комисията след обстоен преглед на представените документи констатира следното: 
Участникът е представил следните документи: 
-Списък на приложените документи; 
-Единен европейски документ за обществена поръчка на участника – попълнен съобразно 
изискванията на Възложителя; 
-Предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец; 
-Приложени извадки от каталог на предлаганата лабораторна апаратура; 
-Декларация за съгласие с клаузите на предложения проекто-договор; 
-Декларация за срок на валидност на офертата; 
-Плик „Предлагани ценови параметри; 
При извършване на проверка се установи, че участникът е представил необходимите 
документи, съгласно изискванията на възложителя. 
 
Документите съдържат в себе си необходимата информация без липси. 
Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично 
състояние и на критериите за подбор. 
  

8. Участник: Проинтегра ООД, Обособена позиция №5  
Комисията разгледа документите на участника от офертата, свързани със съответствие  на 
личното състояние и критериите   за подбор с изискванията на Възложителя и допускането на 
участника до оценяване на техническото и ценовото предложение. 
Комисията след обстоен преглед на представените документи констатира следното: 
Участникът е представил следните документи: 
-Списък на приложените документи; 
-Единен европейски документ за обществена поръчка на участника – попълнен съобразно 
изискванията на Възложителя; 
-Предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец; 
-Приложени извадки от каталог на предлаганата лабораторна апаратура; 
-Декларация за съгласие с клаузите на предложения проекто-договор; 
-Декларация за срок на валидност на офертата; 
-Плик „Предлагани ценови параметри; 
При извършване на проверка се установи, че участникът е представил необходимите 
документи, съгласно изискванията на възложителя. 
 
Документите съдържат в себе си необходимата информация без липси. 
Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично 
състояние и на критериите за подбор. 
  
 

9. Участник: Проинтегра ООД, Обособена позиция №6  
Комисията разгледа документите на участника от офертата, свързани със съответствие  на 
личното състояние и критериите   за подбор с изискванията на Възложителя и допускането на 
участника до оценяване на техническото и ценовото предложение. 



  

Комисията след обстоен преглед на представените документи констатира следното: 
Участникът е представил следните документи: 
-Списък на приложените документи; 
-Единен европейски документ за обществена поръчка на участника – попълнен съобразно 
изискванията на Възложителя; 
-Предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец; 
-Приложени извадки от каталог на предлаганата лабораторна апаратура; 
-Декларация за съгласие с клаузите на предложения проекто-договор; 
-Декларация за срок на валидност на офертата; 
-Плик „Предлагани ценови параметри; 
При извършване на проверка се установи, че участникът е представил необходимите 
документи, съгласно изискванията на възложителя. 
 
Документите съдържат в себе си необходимата информация без липси. 
Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично 
състояние и на критериите за подбор. 
  

10. Участник: ЕТ „Валерус – Валери Русинов“  
Комисията разгледа документите на участника от офертата, свързани със съответствие  на 
личното състояние и критериите   за подбор с изискванията на Възложителя и допускането на 
участника до оценяване на техническото и ценовото предложение. 
Комисията след обстоен преглед на представените документи констатира следното: 
Участникът е представил следните документи: 
-Списък на приложените документи; 
-Единен европейски документ за обществена поръчка на участника – попълнен съобразно 
изискванията на Възложителя; 
-Предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец; 
-Приложени извадки от каталог на предлаганата лабораторна апаратура; 
-Декларация за съгласие с клаузите на предложения проекто-договор; 
-Декларация за срок на валидност на офертата; 
-Плик „Предлагани ценови параметри; 
При извършване на проверка се установи, че участникът е представил необходимите 
документи, съгласно изискванията на възложителя. 
 
Документите съдържат в себе си необходимата информация без липси. 
Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично 
състояние и на критериите за подбор. 
  

11. Участник: Лабтех ЕООД  
Комисията разгледа документите на участника от офертата, свързани със съответствие  на 
личното състояние и критериите   за подбор с изискванията на Възложителя и допускането на 
участника до оценяване на техническото и ценовото предложение. 
Комисията след обстоен преглед на представените документи констатира следното: 
Участникът е представил следните документи: 
-Списък на приложените документи; 
-Единен европейски документ за обществена поръчка на участника – попълнен съобразно 
изискванията на Възложителя; 
-Предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец; 
-Приложени извадки от каталог на предлаганата лабораторна апаратура; 
-Декларация за съгласие с клаузите на предложения проекто-договор; 
-Декларация за срок на валидност на офертата; 
-Плик „Предлагани ценови параметри; 
При извършване на проверка се установи, че участникът е представил необходимите 
документи, съгласно изискванията на възложителя. 
 
Документите съдържат в себе си необходимата информация без липси. 
Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично 
състояние и на критериите за подбор. 
  
 
 



  

Въз основа на горното, комисията взе следните 
 

РЕШЕНИЯ: 
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да се изпрати до всички участници в процедурата 
настоящия протокол в деня на публикуването му в профила на купувача, с оглед запознаване с 
констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор. 
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се предоставя на участниците срок до 5 (пет) работни 
дни, считано от датата на получаването на настоящия протокол, за представяне на 
електронен  ЕЕДОП от участника Метеосторм ООД. 
Комисията напомня, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП няма да разглежда техническите 
предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор.   
Комисията възлага на председателя й да организира публикуването на протокола в профила на 
купувача, както и подготвянето и изпращането на копие от протокола до участниците. 
Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за 
кореспонденция по някой от начините, посочени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП.  
Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на получаването 
на допълнително изисканите от комисията документи. Комисията възлага на председателя да 
свика следващото заседание след получаване на изисканите документи и/или изтичането на 
срока за представянето им, видно от доказателствата за получаване на протокола. 
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата                    
31.08.2020г., както следва: 
  
Председател: Венелин Цеков 
 /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
 
Членове:  
проф. дн Светослав Бобев 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
 
доц. д-р Дафинка Иванова 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
 
доц. д-р Кирил Стоянов 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
 
Иванка Налджиян 
 /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

УТВЪРЖДАВАМ:  /пппппппп/ 
Проф. д-р Христина Георгиева Янчева 
Ректор на Аграрен университет - Пловдив 

       /подпис – заличен/ 
        
 

Дата: 05.11.2020г. 
 

 

ПРОТОКОЛ  
 

по чл. 54 от Правилника за прилагане на ЗОП 
  

от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти, свързани с 
публично състезание  за възлагане на обществена поръчка  по чл. 20, ал. 2, т.2 от Закона 

за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: 
„Доставка на лабораторна апаратура  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив 

– по 14 обособени позиции“ 
 

Комисията продължи своята работа при закрити врати на 25.09.2020 г., от 11:00 ч. с 
разглеждане на представените от участниците документи в техническото предложение и 
съответствието му с изискванията на Възложителя. 
 
 
Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение на 
участниците: 
 

1.Участник: Метеосторм ООД  - участникът е подал оферти за обособени позиции: 
 
1. Обособена позиция №5 – Автоматични метерологични станции  за нуждите на ННП  
„Усъвършенстване на системите за поливно земеделие в съответствие с промените на климата 
в България“ – 8 бр.  
 
Комисията констатира, че участникът е представил  предложение за изпълнение, което е 
изготвено по представения от Възложителя образец, като в него са декларирали: 

- Срок за изпълнение в календарни дни:  14 календарни дни; 
- Гаранционен срок: 36 (тридесет и шест) месеца; 

Комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените 
условия на техническото предложение на участника. Участникът е представил предложение, 
което отговаря на техническите характеристики за обособената позиция, посочени в 
техническата спецификация, приложена към одобрената документация. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на 
изискванията на възложителя. 

В тази връзка участникът  се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на ценово 
предложение по посочената/ните обособени позиции.. 
 

2.Участник: РСР ЕООД   - участникът е подал оферти за обособени позиции: 
 
1.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера за 
нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр.; 
2.Обособена позиция №8 – Учебни  стереомикроскопа за нуждите на катедра Ентомология и 
катедра Фитопатология – 6 бр.; 
3.Обособена позиция №12 – Дигитален светлинен микроскоп за нуждите на проект КП-06-Н31/5  
- 2 бр.; 

4.Обособена позиция №14 – Светлинен микроскоп с дигитална камера за нуждите на 

докторантури - 1 бр. 
 



  

Комисията констатира, че участникът е представил  предложение за изпълнение, което е 
изготвено по представения от Възложителя образец, като в него са декларирали: 

- Срок за изпълнение в календарни дни:  15 календарни дни; 
- Гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) месеца; 

Комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените 
условия на техническото предложение на участника. Участникът е представил предложение, 
което отговаря на техническите характеристики за обособената позиция, посочени в 
техническата спецификация, приложена към одобрената документация. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на 
изискванията на възложителя. 

В тази връзка участникът  се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на ценово 
предложение по посочената/ните обособени позиции.. 
 
 

3.Участник: Сайънтакт – БГ  ООД – участникът е подал оферти за обособени 
позиции:    
 
1.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера за 
нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр.; 
2.Обособена позиция №14 – Светлинен микроскоп с дигитална камера за нуждите на 
докторантури - 1 бр. 
Комисията констатира, че участникът е представил  предложение за изпълнение, което е 
изготвено по представения от Възложителя образец, като в него са декларирали: 

- Срок за изпълнение в календарни дни:  15 календарни дни; 
- Гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) месеца; 

Комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените 
условия на техническото предложение на участника.  

Комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително 
обявените условия на техническото предложение на участника. Участникът е представил 
предложения, за Обособена позиция №7, което отговаря на техническите характеристики за 
обособени позиции №7 посочени в техническата спецификация, приложена към одобрената 
документация. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника за: 
1.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера 

за нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр., 
 отговаря на изискванията на възложителя. 
В тази връзка участникът  се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на ценово 

предложение по посочената обособена позиция, а именно: 
1.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера 

за нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр. 
 
По отношение на Обособена позиция №14 – Светлинен микроскоп с дигитална камера 

за нуждите на докторантури - 1 бр.: 
Комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на 

изискванията на възложителя, а именно:  
1. При заложени изисквания от Възложителя за  „Механична предметна маса с 

размери 140х130мм, покритие против надраскване, десен управляващ механизъм за движение 
по Х и У с вграден държач за предметни стъкла и минималев ход на движение  75х30мм“ 
участникът е предложил „Механична предметна маса с размери 180х170мм, десен управляващ  
механизъм с ход на движение 80х55 мм“, което не отговаря на изискванията на Възложителя и 
не е с по-добри показатели; 

 
В случая, участникът не е спазил задължителните указания на Възложителя, като е 

налице основание за отстраняване от участие по чл. 107, т.1, предл. 2 от ЗОП - не е изпълнил 
друго условие посочено в документацията. 

В тази връзка по обособена позиция №14 – Дигитален светлинен микроскоп за нуждите 
на проект КП--06-Н31/5  - Светлинен микроскоп с дигитална камера за нуждите на докторантури 
- 1 бр., участникът не се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на ценово предложение. 

 
 

Всички решения на комисията  в това заседание са взети единодушно от всички нейни членове. 



  

 
Председател: Венелин Цеков 
 /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
 
Членове:  
проф. дн Светослав Бобев 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
доц. д-р Дафинка Иванова 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
доц. д-р Кирил Стоянов 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
Иванка Налджиян 
 /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Комисията продължи своята работа при закрити врати на 29.09.2020 г., от 11:00 ч. с 
разглеждане на представените от останалите участници документи в техническото 
предложение и съответствието му с изискванията на Възложителя. 
 
Комисията продължи своята работа с разглеждане на технически предложения на останалите 
участници по входящ номер на офертите. 
 

4.Участник: ИноваКомерс ЕООД – участникът е подал оферти за обособени 
позиции:    

 
1.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера за 
нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр.; 
2.Обособена позиция №12 – Дигитален светлинен микроскоп за нуждите на проект КП-06-Н31/5  
- 2 бр.; 
3.Обособена позиция №14 – Светлинен микроскоп с дигитална камера за нуждите на 
докторантури - 1 бр. 
 
Комисията констатира, че участникът е представил  предложение за изпълнение, което е 
изготвено по представения от Възложителя образец, като в него са декларирали: 

- Срок за изпълнение в календарни дни:  15 календарни дни; 
- Гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) месеца; 

Комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените 
условия на техническото предложение на участника. Участникът е представил предложение, 
което отговаря на техническите характеристики за обособената позиция, посочени в 
техническата спецификация, приложена към одобрената документация. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на 
изискванията на възложителя. 

В тази връзка участникът  се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на ценово 
предложение по посочената/ните обособени позиции.. 
 

5.Участник: Марвел ООД – участникът е подал оферти за обособени позиции:    
 
 

1.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера за 
нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр.; 
2.Обособена позиция №12 – Дигитален светлинен микроскоп за нуждите на проект КП-06-Н31/5  
- 2 бр.; 
3.Обособена позиция №13 – Настолен дестилатор за нуждите на проект №КП-06-ОПР 03/12  - 1 
бр.   
 
Комисията констатира, че участникът е представил  предложение за изпълнение, което е 
изготвено по представения от Възложителя образец, като в него са декларирали: 

- Срок за изпълнение в календарни дни:  15 календарни дни; 
- Гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) месеца; 

Комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените 
условия на техническото предложение на участника. Участникът е представил предложение, 
което отговаря на техническите характеристики за обособената позиция, посочени в 
техническата спецификация, приложена към одобрената документация. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на 
изискванията на възложителя. 

В тази връзка участникът  се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на ценово 
предложение по посочената/ните обособени позиции.. 
 

6.Участник: Биомед Фючър ЕООД – участникът е подал оферти за обособени 
позиции:    
 
1.Обособена позиция №3 – Мобилен pH метър – 1 бр.; 
2.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера за 
нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр.; 
3.Обособена позиция №8 – Учебни  стереомикроскопа за нуждите на катедра Ентомология и 
катедра Фитопатология – 6 бр. 



  

 
Комисията констатира, че участникът е представил  предложение за изпълнение, което е 
изготвено по представения от Възложителя образец, като в него са декларирали: 

- Срок за изпълнение в календарни дни:  15 календарни дни; 
- Гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) месеца; 

Комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените 
условия на техническото предложение на участника. Участникът е представил предложение, 
което отговаря на техническите характеристики за обособената позиция, посочени в 
техническата спецификация, приложена към одобрената документация. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на 
изискванията на възложителя. 

В тази връзка участникът  се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на ценово 
предложение по посочената/ните обособени позиции.. 
 

7.Участник: Проинтегра ООД – участникът е подал оферти за обособени позиции:    
 

1. Обособена позиция №5 – Автоматични метерологични станции  за нуждите на ННП  
„Усъвършенстване на системите за поливно земеделие в съответствие с промените на климата 
в България“ – 8 бр.; 
 
Комисията констатира, че участникът е представил  предложение за изпълнение, което е 
изготвено по представения от Възложителя образец, като в него са декларирали: 

- Срок за изпълнение в календарни дни:  14 календарни дни; 
- Гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) месеца; 

Комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените 
условия на техническото предложение на участника. Участникът е представил предложение, 
което отговаря на техническите характеристики за обособената позиция, посочени в 
техническата спецификация, приложена към одобрената документация. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на 
изискванията на възложителя. 

В тази връзка участникът  се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на ценово 
предложение по посочената/ните обособени позиции. 
 

8.Участник: Проинтегра ООД   – участникът е подал оферти за обособени позиции:    
    

1.Обособена позиция №2 – Метеостанции за нуждите на РП 1.1 и РП 2.2 по ННП  
„Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ – 2 бр.; 
 
Комисията констатира, че участникът е представил  предложение за изпълнение, което е 
изготвено по представения от Възложителя образец, като в него са декларирали: 

- Срок за изпълнение в календарни дни:  14 календарни дни; 
- Гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) месеца; 

Комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените 
условия на техническото предложение на участника. Участникът е представил предложение, 
което отговаря на техническите характеристики за обособената позиция, посочени в 
техническата спецификация, приложена към одобрената документация. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на 
изискванията на възложителя. 

В тази връзка участникът  се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на ценово 
предложение по посочената/ните обособени позиции. 
 

9.Участник: Проинтегра ООД – участникът е подал оферти за обособени позиции:    
 

1.Обособена позиция №6 – Автоматични метерологични станции  за нуждите на                                   
проект 10/19 – 1 бр. Максимална допустима стойност за 1 бр.; 
 
Комисията констатира, че участникът е представил  предложение за изпълнение, което е 
изготвено по представения от Възложителя образец, като в него са декларирали: 

- Срок за изпълнение в календарни дни:  14 календарни дни; 
- Гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) месеца; 



  

Комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените 
условия на техническото предложение на участника. Участникът е представил предложение, 
което отговаря на техническите характеристики за обособената позиция, посочени в 
техническата спецификация, приложена към одобрената документация. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на 
изискванията на възложителя. 

В тази връзка участникът  се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на ценово 
предложение по посочената/ните обособени позиции. 
 
 
Всички решения на комисията  в това заседание са взети единодушно от всички нейни членове. 
 
Председател: Венелин Цеков 
 /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
Членове:  
проф. дн Светослав Бобев 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
доц. д-р Дафинка Иванова 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
доц. д-р Кирил Стоянов 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
Иванка Налджиян 
 /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Комисията продължи своята работа при закрити врати на 09.10.2020 г., от 11:00 ч. с 
разглеждане на представените от останалите участници документи в техническото 
предложение и съответствието му с изискванията на Възложителя. 
 
 
Комисията продължи своята работа с разглеждане на технически предложения на останалите 
участници по входящ номер на офертите. 
 
 

10.Участник: ЕТ „Валерус – Валери Русенов – участникът е подал оферти за 
обособени позиции:    

 
1.Обособена позиция №4 – Термостат за нуждите на РП 1.2 по ННП  „Здравословни храни за 
силна биоикономика и качество на живот“ – 1 бр.; 
2. Обособена позиция №10 – Муфелна пещ за нуждите на „Обща химия“  и на проект 14/18 – 2 
бр.; 
3. Обособена позиция №13 – Настолен дестилатор за нуждите на проект №КП-06-ОПР 03/12  - 
1 бр.; 
 
Комисията констатира, че участникът е представил  предложение за изпълнение, което е 
изготвено по представения от Възложителя образец, като в него са декларирали: 

- Срок за изпълнение в календарни дни:  15 календарни дни; 
- Гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) месеца; 

Комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените 
условия на техническото предложение на участника. Участникът е представил предложение, 
което отговаря на техническите характеристики за обособената позиция, посочени в 
техническата спецификация, приложена към одобрената документация. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на 
изискванията на възложителя. 

В тази връзка участникът  се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на ценово 
предложение по посочената/ните обособени позиции. 
 
 

11.Участник: Лабтех ЕООД       
 
1.Обособена позиция №8 – Учебни  стереомикроскопа за нуждите на катедра Ентомология и 
катедра Фитопатология – 6 бр.; 
2.Обособена позиция №9 – Преносим спектрометър с вградена листна сонда  за нуждите на 
проект КП-06-Н36/5 – 1 бр.; 
3.Обособена позиция №12 – Дигитален светлинен микроскоп за нуждите на проект КП--06-Н31/5  
- 2 бр. 
 
Комисията констатира, че участникът е представил  предложения за изпълнение на Обособена 
позиция №8 и Обособена позиция №9, които са изготвени по представения от Възложителя 
образец, като в тях са декларирали: 

- Срок за изпълнение в календарни дни:  15 календарни дни; 
- Гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) месеца; 

Комисията пристъпи към разглеждане, проверка на съответствието с предварително обявените 
условия на техническото предложение на участника. Участникът е представил предложения, за 
Обособена позиция №8 и Обособена позиция №9, които отговарят на техническите 
характеристики за обособени позиции №8 и №9, посочени в техническата спецификация, 
приложена към одобрената документация. 

Комисията констатира, че техническите предложения на участника за: 
1.Обособена позиция №8 – Учебни  стереомикроскопа за нуждите на катедра 

Ентомология и катедра Фитопатология – 6 бр.; 
2.Обособена позиция №9 – Преносим спектрометър с вградена листна сонда  за 

нуждите на проект КП-06-Н36/5 – 1 бр., 
 отговарят на изискванията на възложителя. 
В тази връзка участникът  се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на ценово 

предложение по посочената/ните обособени позиции, а именно: 



  

1.Обособена позиция №8 – Учебни  стереомикроскопа за нуждите на катедра 
Ентомология и катедра Фитопатология – 6 бр.; 

2.Обособена позиция №9 – Преносим спектрометър с вградена листна сонда  за 
нуждите на проект КП-06-Н36/5 – 1 бр. 
 
 По отношение на Обособена позиция №12 – Дигитален светлинен микроскоп за нуждите 
на проект КП--06-Н31/5  - 2 бр.: 
 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на 
изискванията на възложителя, а именно:  

1. При заложени изисквания за антибактериално покритие на микроскопа, комисията не 
установи, че в приложената от Възложителя техническа спецификация – брошура ,, 
издадена от производителя е намерило отражение това изискване. 
 

В случая, участникът не е спазил задължителните указания на Възложителя, като е налице 
основание за отстраняване от участие по чл. 107, т.1, предл. 2 от ЗОП - не е изпълнил друго 
условие посочено в документацията. 
В тази връзка по обособена позиция №12 – Дигитален светлинен микроскоп за нуждите на 
проект КП--06-Н31/5  - 2 бр., участникът не се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на 
ценово предложение. 

 
 
Комисията реши да се проведе публично заседание за отваряне на ценовите оферти на 
допуснатите кандидати на дата: 16.10.2020г. от 10:00ч., за което участниците следва да бъдат 
уведомени писмено, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача на конкретната 
поръчка, от председателя на комисията, в сроковете посочени в ЗОП. 
 
 
Всички решения на комисията  са взети единодушно от всички нейни членове.  
 
Председател: Венелин Цеков 
 /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
 
Членове:  
 
проф. дн Светослав Бобев 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
доц. д-р Дафинка Иванова 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
доц. д-р Кирил Стоянов 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
Иванка Налджиян 
 /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Комисията продължи своята работа в публично заседание на 16.10.2020г., от 10:00 ч. с  
разглеждане на представените от участниците ценови предложения. 
 
На днешното заседание комисията е в пълен редовен състав. 
 
На публичното заседание присъства представител на един от участниците, а именно: 
-Маргарита Иванова Николова, пълномощник на „ИноваКомерс ЕООД; 
-Кольо Петков, пълномощник на „Проинтегра“ ООД,  
 
Председателят на комисията в днешното заседание  – Венелин Цеков  запозна присъстващите 
с  разпоредбата на чл. 57, ал.1 от ППЗОП, а именно че пликът с цената, предлагана от 
участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя не се отваря. В 
съответствие с разпоредбите на чл. 57, ал.3 от ППЗОП, преди отварянето на ценовите оферти, 
председателят на комисията запозна присъстващите с резултатите от оценяването на 
офертите и по другите показатели различни от предлаганата цена. 
След горните действия се пристъпи към отварянето на офертата на допуснатите участници:  
 

1.Участник: Метеосторм ООД  - участникът е подал оферти и е допуснат за участие 
по обособени позиции: 

 
1. Обособена позиция №5 – Автоматични метерологични станции  за нуждите на ННП  
„Усъвършенстване на системите за поливно земеделие в съответствие с промените на 
климата в България“ – 8 бр.  
Комисията констатира, че пликът/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“  са добре 
запечатани и с ненарушена цялост, като същите са подписани на първото публично заседание. 
Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника. 
Комисията констатира, че в пликовете с надпис  „Предлагани ценови параметри“  се съдържа 
Ценово предложение от участника.  
Участникът е предложил следната цена за обособена позиция: 
- Обособена позиция №5 – Автоматични метерологични станции  за нуждите на ННП  
„Усъвършенстване на системите за поливно земеделие в съответствие с промените на климата 
в България“ – 8 бр. -  обща цена 15356 лева без ДДС. 
 

2.Участник: РСР ЕООД  -  участникът е подал оферти и е допуснат за участие по  
обособени позиции: 

 
1.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера за 
нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр.; 
2.Обособена позиция №8 – Учебни  стереомикроскопа за нуждите на катедра 
Ентомология и катедра Фитопатология – 6 бр.; 
3.Обособена позиция №12 – Дигитален светлинен микроскоп за нуждите на проект КП-06-
Н31/5  - 2 бр.; 
4.Обособена позиция №14 – Светлинен микроскоп с дигитална камера за нуждите на 
докторантури - 1 бр. 
 
Комисията констатира, че пликът/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“  са добре 
запечатани и с ненарушена цялост, като същите са подписани на първото публично заседание. 
Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника. 
Комисията констатира, че в пликовете с надпис  „Предлагани ценови параметри“  се съдържа 
Ценово предложение от участника.  
Участникът е предложил следната цена за обособена позиция: 
1.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера за 
нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр. – обща цена 5125 лева без ДДС; 
2.Обособена позиция №8 – Учебни  стереомикроскопа за нуждите на катедра Ентомология и 
катедра Фитопатология – 6 бр. – обща цена 10 800 лева без ДДС; 
3.Обособена позиция №12 – Дигитален светлинен микроскоп за нуждите на проект КП-06-Н31/5  
- 2 бр. -  обща цена 11 200 лева без ДДС; 
4.Обособена позиция №14 – Светлинен микроскоп с дигитална камера за нуждите на 
докторантури - 1 бр. – обща цена 5600 лева без ДДС. 
 
 



  

 
 

3.Участник: Сайънтакт – БГ ООД – участникът е подал оферти и е допуснат до 
участие по обособена позиция:    

 
1.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера за 
нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр.; 
 
 
Комисията констатира, че пликът/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“  са добре 
запечатани и с ненарушена цялост, като същите са подписани на първото публично заседание. 
Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника. 
Комисията констатира, че в пликовете с надпис  „Предлагани ценови параметри“  се съдържа 
Ценово предложение от участника.  
Участникът е предложил следната цена за обособена позиция: 
 
1.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера за 
нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр. – обща цена 3500 лева без ДДС; 
 

4.ИноваКомерс ЕООД – участникът е подал оферти  и е допуснат за участие по  
обособени позиции:    

 
 

1.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера за 
нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр.; 
2.Обособена позиция №12 – Дигитален светлинен микроскоп за нуждите на проект КП-06-
Н31/5  - 2 бр.; 
3.Обособена позиция №14 – Светлинен микроскоп с дигитална камера за нуждите на 
докторантури - 1 бр. 
 
 
Комисията констатира, че пликът/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“  са добре 
запечатани и с ненарушена цялост, като същите са подписани на първото публично заседание. 
Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника. 
Комисията констатира, че в пликовете с надпис  „Предлагани ценови параметри“  се съдържа 
Ценово предложение от участника.  
Участникът е предложил следната цена за обособена позиция: 
 
1.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера за 
нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр. – обща цена 4335 лева без ДДС; 
2.Обособена позиция №12 – Дигитален светлинен микроскоп за нуждите на проект КП-06-Н31/5  
- 2 бр. – обща цена  - обща цена 11 066 лева без ДДС; 
3.Обособена позиция №14 – Светлинен микроскоп с дигитална камера за нуждите на 
докторантури - 1 бр. -  обща цена 6356 лева без ДДС. 
 

5. Марвел ООД – участникът е подал оферти и е допуснат за участие по обособени 
позиции:    

 
 

1.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера за 
нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр.; 
2.Обособена позиция №12 – Дигитален светлинен микроскоп за нуждите на проект КП-06-
Н31/5  - 2 бр.; 
3.Обособена позиция №13 – Настолен дестилатор за нуждите на проект №КП-06-ОПР 
03/12  - 1 бр.   
 
Комисията констатира, че пликът/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“  са добре 
запечатани и с ненарушена цялост, като същите са подписани на първото публично заседание. 
Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника. 
Комисията констатира, че в пликовете с надпис  „Предлагани ценови параметри“  се съдържа 
Ценово предложение от участника.  



  

Участникът е предложил следната цена за обособена позиция: 
1.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера за 
нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр. – обща цена 2170 лева без ДДС; 
2.Обособена позиция №12 – Дигитален светлинен микроскоп за нуждите на проект КП-06-Н31/5  
- 2 бр. -  обща цена 9018 лева без ДДС; 
3.Обособена позиция №13 – Настолен дестилатор за нуждите на проект №КП-06-ОПР 03/12  - 1 
бр. – обща цена 1500 лева без ДДС.  
 
 

6. Биомед Фючър ЕООД – участникът е подал оферти и е допуснат за участие по 
обособени позиции:    

 
1.Обособена позиция №3 – Мобилен pH метър – 1 бр.; 
2.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера за 
нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр.; 
3.Обособена позиция №8 – Учебни  стереомикроскопа за нуждите на катедра 
Ентомология и катедра Фитопатология – 6 бр.  

 
Комисията констатира, че пликът/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“  са добре 
запечатани и с ненарушена цялост, като същите са подписани на първото публично заседание. 
Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника. 
Комисията констатира, че в пликовете с надпис  „Предлагани ценови параметри“  се съдържа 
Ценово предложение от участника.  
Участникът е предложил следната цена за обособена позиция: 
 
1.Обособена позиция №3 – Мобилен pH метър – 1 бр. – обща цена 1960 лева без ДДС; 
2.Обособена позиция №7 – Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  камера за 
нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр. – обща цена 2480 лева без ДДС; 
3.Обособена позиция №8 – Учебни  стереомикроскопа за нуждите на катедра Ентомология и 
катедра Фитопатология – 6 бр. -  обща цена 10 176 лева без ДДС. 
 

7. Проинтегра ООД – участникът е подал оферти и е допуснат за участие по 
обособени позиции:    

 
1. Обособена позиция №5 – Автоматични метерологични станции  за нуждите на ННП  
„Усъвършенстване на системите за поливно земеделие в съответствие с промените на 
климата в България“ – 8 бр. 
 
Комисията констатира, че пликът/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“  са добре 
запечатани и с ненарушена цялост, като същите са подписани на първото публично заседание. 
Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника. 
Комисията констатира, че в пликовете с надпис  „Предлагани ценови параметри“  се съдържа 
Ценово предложение от участника.  
Участникът е предложил следната цена за обособена позиция: 
 
1. Обособена позиция №5 – Автоматични метерологични станции  за нуждите на ННП  
„Усъвършенстване на системите за поливно земеделие в съответствие с промените на климата 
в България“ – 8 бр. – обща цена 30 000 лева без ДДС. 
 
 

8. Проинтегра ООД – участникът е подал оферти и е допуснат за участие по 

обособени позиции:     
 

1.Обособена позиция №2 – Метеостанции за нуждите на РП 1.1 и РП 2.2 по ННП  
„Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ – 2 бр. 
 
Комисията констатира, че пликът/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“  са добре 
запечатани и с ненарушена цялост, като същите са подписани на първото публично заседание. 
Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника. 
Комисията констатира, че в пликовете с надпис  „Предлагани ценови параметри“  се съдържа 
Ценово предложение от участника.  



  

Участникът е предложил следната цена за обособена позиция: 
 
1.Обособена позиция №2 – Метеостанции за нуждите на РП 1.1 и РП 2.2 по ННП  
„Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ – 2 бр. – обща цена 5480 
лева без ДДС. 
 

9. Проинтегра ООД – участникът е подал оферти и е допуснат за участие по 

обособени позиции:     
 
1.Обособена позиция №6 – Автоматични метерологични станции  за нуждите на                                   
проект 10/19 – 1 бр.  
 
Комисията констатира, че пликът/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“  са добре 
запечатани и с ненарушена цялост, като същите са подписани на първото публично заседание. 
Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника. 
Комисията констатира, че в пликовете с надпис  „Предлагани ценови параметри“  се съдържа 
Ценово предложение от участника.  
Участникът е предложил следната цена за обособена позиция: 
 
1.Обособена позиция №6 – Автоматични метерологични станции  за нуждите на                                   
проект 10/19 – 1 бр. – обща цена 3750 лева без ДДС. 
 
 

10. ЕТ „Валерус – Валери Русенов“ – участникът е подал оферти и е допуснат за 
участие по обособени позиции:    

 
1.Обособена позиция №4 – Термостат за нуждите на РП 1.2 по ННП  „Здравословни храни 
за силна биоикономика и качество на живот“ – 1 бр.; 
2. Обособена позиция №10 – Муфелна пещ за нуждите на „Обща химия“  и на проект 14/18 
– 2 бр.; 
3. Обособена позиция №13 – Настолен дестилатор за нуждите на проект №КП-06-ОПР 
03/12  - 1 бр.; 
 
Комисията констатира, че пликът/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“  са добре 
запечатани и с ненарушена цялост, като същите са подписани на първото публично заседание. 
Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника. 
Комисията констатира, че в пликовете с надпис  „Предлагани ценови параметри“  се съдържа 
Ценово предложение от участника.  
Участникът е предложил следната цена за обособена позиция: 
 
1.Обособена позиция №4 – Термостат за нуждите на РП 1.2 по ННП  „Здравословни храни за 
силна биоикономика и качество на живот“ – 1 бр. – обща цена 995 лева без ДДС; 
2. Обособена позиция №10 – Муфелна пещ за нуждите на „Обща химия“  и на проект 14/18 – 2 
бр. – обща цена 4200 лева без ДДС; 
3. Обособена позиция №13 – Настолен дестилатор за нуждите на проект №КП-06-ОПР 03/12  - 
1 бр. – обща цена 1590 лева без ДДС. 
 

10. Лабтех ЕООД – участникът е подал оферти и е допуснат за участие по 
обособени позиции:    

 
1.Обособена позиция №8 – Учебни  стереомикроскопа за нуждите на катедра 
Ентомология и катедра Фитопатология – 6 бр.; 
2.Обособена позиция №9 – Преносим спектрометър с вградена листна сонда  за нуждите 
на проект КП-06-Н36/5 – 1 бр. 
 
Комисията констатира, че пликът/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“  са добре 
запечатани и с ненарушена цялост, като същите са подписани на първото публично заседание. 
Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника. 
Комисията констатира, че в пликовете с надпис  „Предлагани ценови параметри“  се съдържа 
Ценово предложение от участника.  
Участникът е предложил следната цена за обособена позиция: 



  

 
1.Обособена позиция №8 – Учебни  стереомикроскопа за нуждите на катедра Ентомология и 
катедра Фитопатология – 6 бр. – обща цена 7890 лева без ДДС; 
2.Обособена позиция №9 – Преносим спектрометър с вградена листна сонда  за нуждите на 
проект КП-06-Н36/5 – 1 бр. -  обща цена 11390 лева без ДДС. 
 
 
С това действие приключи публичната част от заседанието на комисията. 
 
Комисията приключи своята работа за това заседание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Комисията продължи своята работа на 26.10.2020 г., от 13:00 ч. с  разглеждане на 
представените от участниците ценови предложения. 
 
 
Комисията, в пълен редовен състав,  продължи своята работа, като извърши проверка на 
ценовите параметри представени от участниците. Комисията констатира, че: 
 
Ценовите предложения на всички участници отговарят на изискванията на Възложителя. 
 

Комисията продължи своята работа с оценка на допуснатите оферти: 
 

Раздел ІІ. Класиране:  
 
Съгласно документацията за участие, критерият за оценка на офертите е „най-ниска 

цена“. Класирането на офертите се извършва в зависимост от предложената най-ниска  обща 
цена за 17 бр. позиции. Съобразно посоченото при отваряне на ценовите оферти, на основание 
чл. 58, ал.1 от ППЗОП, комисията  извърши следното класиране на допуснатите участници, по 
обособени позиции, както следва: 

 
1.Обособена позиция №1 – Листен площомер за нуждите на Р.П. 1.1. по                                          
ННП „Здравословни храни  за силна биоикономика и качество на живот“ – 1 бр. 

 
Няма подадени оферти – прекратява се процедурата по тази обособена позиция. 
 
2.Обособена позиция №2 – Метеостанции за нуждите на РП 1.1 и РП 2.2 по                            
ННП  „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ – 2 бр.  
 
Първо място – Проинтегра ООД - Предложена обща цена от 5480 лева без включено  
ДДС; 
 
 
3.Обособена позиция №3 – Мобилен pH метър – 1 бр. 
 
Първо място - Биомед Фючър ЕООД – Предложена обща цена от 1960 без включено 
ДДС; 
 
4.Обособена позиция №4 - Термостат за нуждите на РП 1.2 по ННП  „Здравословни 
храни за силна биоикономика и качество на живот“ – 1 бр.; 
 
Първо място -  ЕТ „Валерус – Валери Русенов - Предложена обща цена от 995 лева 
без включено ДДС. 
 
5. Обособена позиция №5 - Автоматични метерологични станции  за нуждите на ННП  
„Усъвършенстване на системите за поливно земеделие в съответствие с промените 
на климата в България“ – 8 бр.  
 
Първо място – Метеосторм ООД – Предложена обща цена от 15356 без ДДС без 
включено ДДС. 
Второ място – Проинтегра ООД – Предложена обща цена от 30000 лева без включено 
ДДС. 
 
 
6. Обособена позиция №6 - Автоматични метерологични станции  за нуждите на                                   
проект 10/19 – 1 бр.  
 
Първо място - Проинтегра ООД -  Предложена обща цена от 3750 лева без включено 
ДДС; 
 



  

7. Обособена позиция №7 - Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  
камера за нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр.  
 
Първо място – Марвел ООД – Предложена обща цена от 2170 лева без включено ДДС; 
Второ място – Биомед Фючър ЕООД – Предложена обща цена от 2480 лева без 
включено ДДС; 
Трето място - Сайънтакт – БГ ООД – Предложена обща цена от 3700 лева без 
включено ДДС; 
Четвърто място - ИноваКомерс ЕООД – Предложена обща цена от 4325 лева без 
включено ДДС; 
Пето място – РСР ЕООД – Предложена обща цена от 5125 лева без включено ДДС; 
 
 
8. Обособена позиция  №8 - Учебни  стереомикроскопа за нуждите на катедра 
Ентомология и катедра Фитопатология – 6 бр.   
 
Първо място - Лабтех ЕООД –  Предложена обща цена от 7890 лева без включено 
ДДС;  
Второ място - Биомед Фючър ЕООД – Предложена обща цена от 10176 лева без 
включено ДДС; 
Трето място – РСР ЕООД – Предложена обща цена от 10800 лева без включено ДДС; 

 
9. Обособена позиция №9 - Преносим спектрометър с вградена листна сонда  за 
нуждите на проект КП-06-Н36/5 – 1 бр. 
 
Първо място - Лабтех ЕООД -  Предложена обща цена от 11390 лева без включено 
ДДС; 
 
 

 
10. Обособена позиция №10 – Муфелна пещ за нуждите на „“Обща химия“ и на проект 
14/18 – 2 бр. 
 
Първо място -  ЕТ „Валерус – Валери Русенов“ -  Предложена обща цена от 4200 лева 
без включено ДДС; 

 
11. Обособена позиция №11 – Преносим уред за измерване на разтворен кислород и рН 
за нуждите на проект към НИЦ с ръководител доц. Николова – 1 бр. 

 
Няма подадени оферти – прекратява се процедурата по тази обособена позиция. 
 
12. Обособена позиция №12 – Дигитален светлинен микроскоп за нуждите на проект 
КП-06-Н31/5  - 2 бр.  
 
Първо място – Марвел ООД – Предложена обща цена от 9018 лева без включено ДДС; 
Второ място - ИноваКомерс ЕООД – Предложена обща цена от 11066 лева без 
включено ДДС; 
Трето място – РСР ЕООД – Предложена обща цена от 11200 лева без включено ДДС; 

 
13. Обособена позиция №13 – Настолен дестилатор за нуждите на проект №КП-06-
ОПР 03/12  - 1 бр. 
 
Първо място – Марвел ООД – Предложена обща цена от 1500 лева без включено ДДС; 
Второ място -  ЕТ „Валерус – Валери Русенов“ -  Предложена обща цена от 1590 лева 
без включено ДДС; 
 
 
 



  

14. Обособена позиция №14 – Светлинен микроскоп с дигитална камера за нуждите 
на докторантури - 1 бр. 
Първо място – РСР ЕООД – Предложена обща цена от 5600 лева без включено ДДС; 
Второ място - ИноваКомерс ЕООД – Предложена обща цена от 6536 лева без 
включено ДДС; 
 

 
Раздел IІI. Заключение:  

 
1.Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на 

поръчката с класирания на първо място участник в обособена позиция, както следва: 
 
1.Обособена позиция №2 – Метеостанции за нуждите на РП 1.1 и РП 2.2 по                            
ННП  „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ – 2 бр.  
 
Първо място – Проинтегра ООД - Предложена обща цена от 5480 лева без включено  
ДДС; 
 
2.Обособена позиция №3 – Мобилен pH метър – 1 бр. 
 
Първо място - Биомед Фючър ЕООД – Предложена обща цена от 1960 без включено 
ДДС; 
 
3.Обособена позиция №4 - Термостат за нуждите на РП 1.2 по ННП  „Здравословни 
храни за силна биоикономика и качество на живот“ – 1 бр.; 
 
Първо място -  ЕТ „Валерус – Валери Русенов - Предложена обща цена от 995 лева 
без включено ДДС. 
 
4. Обособена позиция №5 - Автоматични метерологични станции  за нуждите на ННП  
„Усъвършенстване на системите за поливно земеделие в съответствие с промените 
на климата в България“ – 8 бр.  
 
Първо място – Метеосторм ООД – Предложена обща цена от 15356 без ДДС без 
включено ДДС. 
 
5. Обособена позиция №6 - Автоматични метерологични станции  за нуждите на                                   
проект 10/19 – 1 бр.  
 
Първо място - Проинтегра ООД -  Предложена обща цена от 3750 лева без включено 
ДДС; 
 
6. Обособена позиция №7 - Бинокулярен стереомикроскоп с вградена цифрова  
камера за нуждите на проект КП-06-Н36/14 от 17.12.2019г. – 1 бр.  
 
Първо място – Марвел ООД – Предложена обща цена от 2170 лева без включено ДДС; 
 
 
7. Обособена позиция  №8 - Учебни  стереомикроскопа за нуждите на катедра 
Ентомология и катедра Фитопатология – 6 бр.   
 
Първо място - Лабтех ЕООД –  Предложена обща цена от 7890 лева без включено 
ДДС;  

 
8. Обособена позиция №9 - Преносим спектрометър с вградена листна сонда  за 
нуждите на проект КП-06-Н36/5 – 1 бр. 
 



  

Първо място - Лабтех ЕООД -  Предложена обща цена от 11390 лева без включено 
ДДС; 
 
9. Обособена позиция №10 – Муфелна пещ за нуждите на „“Обща химия“ и на проект 
14/18 – 2 бр. 
Първо място -  ЕТ „Валерус – Валери Русенов“ -  Предложена обща цена от 4200 лева 
без включено ДДС; 

 
10. Обособена позиция №12 – Дигитален светлинен микроскоп за нуждите на проект 
КП-06-Н31/5  - 2 бр.  
Първо място – Марвел ООД – Предложена обща цена от 9018 лева без включено ДДС; 

 
11. Обособена позиция №13 – Настолен дестилатор за нуждите на проект №КП-06-
ОПР 03/12  - 1 бр. 
Първо място – Марвел ООД – Предложена обща цена от 1500 лева без включено ДДС; 
 
12. Обособена позиция №14 – Светлинен микроскоп с дигитална камера за нуждите 
на докторантури - 1 бр. 
Първо място - РСР ЕООД – Предложена обща цена от 5600 лева без включено ДДС; 
 

 
След извършване на горните действия Комисията приключи своята работа. 
 
 
 
Комисията състави и приключи настоящия протокол на 26.10.2020г., като приключи своята 
работа в 16:00 ч., в съответствие с разпоредбите на чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл. 181, ал.4 във 
връзка с чл. 58, ал.2 от ППЗОП. 
 
 
 
 
Раздел IV. Комисия 
 
Председател: Венелин Цеков 
 /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
 
Членове:  
 
проф. дн Светослав Бобев 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
доц. д-р Дафинка Иванова 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
доц. д-р Кирил Стоянов 
  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
Иванка Налджиян 
 /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 

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). 


