РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните
Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол

ПРОТОКОЛ №1
От работата на комисия, назначена със Заповед № РД 11-29/28.11.2018 г. на
Директора на ЦЛХИК, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на
участниците в процедура „Публично състезание” за възлагане на обществена поръчка за
доставка с предмет: „Доставка на реактиви, резервни и общолабораторни консумативи за
нуждите на ЦЛХИК“, открита с решение № 20/06.11.2018 г. на Директора на ЦЛХИК,
обявена в регистъра на обществените поръчки с обявление с ID № 876879/06.11.2018 г. с
номер на поръчката в РОП при АОП №05354-2018-001.
І заседание:
Днес 28.11.2018 год., комисия, определена със Заповед № РД 11-29/28.11.2018 г. на
Директора на ЦЛХИК, в състав:
Председател: 1. Председател: Борислав Блажев – началник отдел „ЕА и Торове“и
Членове:
2. Васислав Пенев – главен експерт в отдел „ХЗ и ПРЗ“
3. Захаринка Стоянова – началник отдел „ФСД и ОКК“;
4. Румяна Цъгова – главен специалист - счетоводител в отдел „ФСД и ОКК“
5. Вилимира Беева – юрист, външен експерт,
се събра на заседание в 10 ч., в заседателната зала в сградата на ЦЛХИК, за да отвори
постъпилите оферти в процедура „Публично състезание” за избор на изпълнители на
обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на реактиви, резервни и
общолабораторни консумативи за нуждите на ЦЛХИК“, включваща 12 обособени
позиции както следва:
Обособена позиция № 1: Химикали със степен на чистота „чисти за анализ” и „за
GC/HPLC анализи”;
Обособена позиция № 2: Органични разтворители и киселини;
Обособена позиция № 3: Резервни консумативи за налични апарати (на производители:
Thermo Finigan и DIONEX);
Обособена позиция № 4: Резервни консумативи за налични апарати (на производители:
Agilent и Varian) и картриджи тип Quechers;
Обособена позиция № 5: Резервни консумативи за налични апарати (на производител:
HITACHI);
Обособена позиция № 6: Резервни консумативи за налични апарати (на производители:
Water Pro PS, LABCONCO, Smart UPS, Dominik hunter, Jenway, Waring, Silverson);
Обособена позиция № 7: Пипети за пробоподготовка и работни разтвори;
Обособена позиция № 8: Консумативи;
Обособена позиция № 9: Имуноафинитетни колонки;
Обособена позиция № 10: Лабораторна стъклария;
Обособена позиция № 11: Сертифицирани сравнителни материали;
Обособена позиция № 12: Референтни материали.
На заседанието присъстваха председателя и всички членове на комисията.
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Членовете на комисията получиха офертите, списъка с участниците в процедурата,
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Офертите са представени в запечатани непрозрачни опаковки и са приети в ЦЛХИК със
съответни входящи номера, както следва:
1. „ГРИН БГ” ООД, с вх. № 1/26.11.2018 г., получена в 11. 00 ч. на 26.11.2018 г.
2. „ИНОВАКОМЕРС” ЕООД, с вх. № 2/26.11.2018 г., получена в 11.30 ч. на
26.11.2018 г.
3. „ХИМТЕКС” ООД с вх. № 3/27.11.2018 г., получена в 14.40 ч. на 27.11.2018 г.
4. „РИДАКОМ” ЕООД, с вх. № 4/27.11.2018 г., получена в 15.00 ч. на 27.11.2018 г.
5. „ТЕАМ” ООД, с вх. №5/27.11.2018 г., получена в 16.00 ч. на 27.11.2018 г.
6. „АСМ 2” ЕООД, с вх. № 6/27.11.2018 г., получена в 16.01 ч. на 27.11.2018 г.
7. „ЛАБИМЕКС” ООД, с вх. № 7 /27.11.2018 г., получена в 16.50 ч. на 27.11.2018 г.
На публичната част от заседанието на комисията, в заседателната зала в ЦЛХИК,
присъстваха освен всички членове на комисията и представител на участник в
процедурата, а именно: Изпълнителният директор на „ЛАБИМЕКС“ АД – г-н
Димитър Буйнов Христов, който се вписа в Присъствен списък.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им в ЦЛХИК,
оповестяване на съдържанието им и проверка за наличие на отделен запечатан плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП.
1. Отвори се оферта, подадена от „ГРИН БГ” ООД, с вх. № 1/26.11.2018 г., получена в
11.00 ч. на 26.11.2018 г. Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която са посочени данните по чл.47, ал.2 от ППЗОП,
съгласно изискванията. В съответствие с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят на
комисията отвори офертата и оповести съдържащите се в нея документи. Комисията
констатира, че в опаковката с офертата се съдържа отделен запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 7. В съответствие с
чл. 54, ал. 4 и 5 от ППЗОП трима от членовете на комисията, както и представителят на
„Лабимекс“ АД подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и
техническото предложение на участника по обособена позиция № 7.
2. Отвори се оферта, подадена от „„ИНОВАКОМЕРС” ЕООД, с вх. № 2/26.11.2018 г.,
получена в 11.30 ч. на 26.11.2018 г. Комисията констатира, че офертата е подадена в
запечатана непрозрачна опаковка, върху която са посочени данните по чл.47, ал.2 от
ППЗОП, съгласно изискванията. В съответствие с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят
на комисията отвори офертата и оповести съдържащите се в нея документи. Комисията
констатира, че в опаковката с офертата се съдържат отделни запечатани непрозрачни
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 7. В
съответствие с чл. 54, ал. 4 и 5 от ППЗОП трима от членовете на комисията, както и
представителят на „Лабимекс“ АД подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ и техническото предложение на участника по обособена позиция № 7.
3. Отвори се оферта, подадена от „ХИМТЕКС” ООД с вх. № 3/27.11.2018 г., получена в
14.40 ч. на 27.11.2018 г. Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която са посочени данните по чл.47, ал.2 от ППЗОП,
съгласно изискванията. В съответствие с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят на
комисията отвори офертата и оповести съдържащите се в нея документи. Комисията
констатира, че в опаковката с офертата се съдържа отделен запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции № 1, № 2, №7, № 8 и
№10. В съответствие с чл. 54, ал. 4 и 5 от ППЗОП трима от членовете на комисията,
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както и представителят на „Лабимекс“ АД подписаха пликовете с надпис „Предлагани
ценови параметри“ и техническите предложения на участника по обособени позиции
№1, № 2, №7, № 8 и № 10.
4. Отвори се оферта, подадена от „РИДАКОМ” ЕООД, с вх. № 4/27.11.2018 г., получена
в 15.00 ч. на 27.11.2018 г. Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която са посочени данните по чл.47, ал.2 от ППЗОП,
съгласно изискванията. В съответствие с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят на
комисията отвори офертата и оповести съдържащите се в нея документи. Комисията
констатира, че в опаковката с офертата се съдържа отделен запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 9. В съответствие с
чл. 54, ал. 4 и 5 от ППЗОП трима от членовете на комисията, както и представителят на
„Лабимекс“ АД подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и
техническото предложение на участника по посочената обособена позиция № 9.
5. Отвори се оферта, подадена от „ТЕАМ” ООД, с вх. №5/27.11.2018 г., получена в 16.00
ч. на 27.11.2018 г. Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която са посочени данните по чл.47, ал.2 от ППЗОП,
съгласно изискванията. В съответствие с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят на
комисията отвори офертата и оповести съдържащите се в нея документи. Комисията
констатира, че в опаковката с офертата се съдържа отделен запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 4. В съответствие с
чл. 54, ал. 4 и 5 от ППЗОП трима от членовете на комисията, както и представителят на
„Лабимекс“ АД подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и
техническото предложение на участника по обособена позиция № 4.
6. Отвори се оферта, подадена от „АСМ 2” ЕООД, с вх. № 6/27.11.2018 г., получена в
16.01 ч. на 27.11.2018 г. Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която са посочени данните по чл.47, ал.2 от ППЗОП,
съгласно изискванията. В съответствие с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят на
комисията отвори офертата и оповести съдържащите се в нея документи. Комисията
констатира, че в опаковката с офертата се съдържа отделен запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 3. В съответствие с
чл. 54, ал. 4 и 5 от ППЗОП трима от членовете на комисията, както и представителят на
„Лабимекс“ АД подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и
техническото предложение на участника по обособена позиция № 3.
7. Отвори се оферта, подадена от „ЛАБИМЕКС” ООД, с вх. № 7 /27.11.2018 г., получена
в 16.50 ч. на 27.11.2018 г. Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която са посочени данните по чл.47, ал.2 от ППЗОП,
съгласно изискванията. В съответствие с чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят на
комисията отвори офертата и оповести съдържащите се в нея документи. Комисията
констатира, че в опаковката с офертата се съдържат отделни запечатани непрозрачни
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции №1, №2, №5,
№6, № 7, № 8, № 10, № 11 и № 12. Поради липса на друг присъстващ представител на
участник в процедурата, освен представителя на „Лабимекс“ ООД, в съответствие с чл.
54, ал. 4 от ППЗОП четирима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри“ и техническите предложения на участника по отделните
обособени позиции №1, №2, №5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11 и № 12.
С това публичната част от заседанието на комисията приключи.
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ІІ заседание:
Днес 28.11.2018 год., комисията, определена със Заповед № РД 11-29/28.11.2018 г. на
Директора на ЦЛХИК, се събра на закрито заседание в 12.00 ч., в заседателната зала в
сградата на ЦЛХИК, за да разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени
от Възложителя.
На заседанието присъстваха Председателя и всички членове на комисията.
1. Относно офертата на „ГРИН БГ” ООД, с вх. № № 1/26.11.2018 г., комисията
констатира, че участникът „ГРИН БГ” ООД е представил в офертата си всички
необходими документи и същите удостоверяват съответствие на участника с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, определени от
Възложителя, поради което участникът следва да продължи участието си в процедурата
за възлагане на обществената поръчка.
На основание горепосоченото, комисията допуска участникът „ГРИН БГ” ООД до
разглеждане на техническото предложение на участника за обособената позиция за която
е подал оферта - по обособена позиция № 7.
2. Относно офертата на „ИНОВАКОМЕРС” ЕООД, с вх. № 2/26.11.2018 г., комисията
констатира, че участникът „ИНОВАКОМЕРС” ЕООД е представил в офертата си всички
необходими документи и същите удостоверяват съответствие на участника с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, определени от
Възложителя, поради което участникът следва да продължи участието си в процедурата
за възлагане на обществената поръчка.
На основание горепосоченото, комисията допуска участникът „ИНОВАКОМЕРС” ЕООД
до разглеждане на техническото предложение на участника за обособената позиция за
която е подал оферта - по обособена позиция № 7.
3. Относно офертата на „ХИМТЕКС” ООД с вх. № 3/27.11.2018 г., комисията
констатира, че участникът „ХИМТЕКС” ООД е представил в офертата си всички
необходими документи и същите удостоверяват съответствие на участника с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, определени от
Възложителя, поради което участникът следва да продължи участието си в процедурата
за възлагане на обществената поръчка.
На основание горепосоченото, комисията допуска участникът „ХИМТЕКС” ООД до
разглеждане на техническите предложения на участника за обособените позиции за
които е подал оферта - по обособени позиции №1, № 2, №7, № 8 и № 10.
4. Относно офертата на „РИДАКОМ” ЕООД, с вх. № 4/27.11.2018 г., комисията
констатира, че участникът „РИДАКОМ” ЕООД е представил в офертата си всички
необходими документи и същите удостоверяват съответствие на участника с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, определени от
Възложителя, поради което участникът следва да продължи участието си в процедурата
за възлагане на обществената поръчка.
На основание горепосоченото, комисията допуска участникът „РИДАКОМ” ЕООД до
разглеждане на техническото предложение на участника за обособената позиция за която
е подал оферта - по обособена позиция № 9.
5. Относно офертата на „ТЕАМ” ООД, с вх. №5/27.11.2018 г., комисията констатира, че
участникът „ТЕАМ” ООД е представил в офертата си всички необходими документи и
същите удостоверяват съответствие на участника с изискванията към личното състояние
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и критериите за подбор, определени от Възложителя, поради което участникът следва да
продължи участието си в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
На основание горепосоченото, комисията допуска участникът „ТЕАМ” ООД до
разглеждане на техническото предложение на участника за обособената позиция за която
е подал оферта - по обособена позиция № 4.
6. Относно офертата на „АСМ 2” ЕООД, с вх. № 6/27.11.2018 г, комисията констатира,
че участникът „АСМ 2” ЕООД е представил в офертата си всички необходими
документи и същите удостоверяват съответствие на участника с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, определени от Възложителя, поради което
участникът следва да продължи участието си в процедурата за възлагане на
обществената поръчка.
На основание горепосоченото, комисията допуска участникът „АСМ 2” ЕООД до
разглеждане на техническото предложение на участника за обособената позиция за която
е подал оферта - по обособена позиция № 3.
7. Относно офертата на „ЛАБИМЕКС” ООД, с вх. № 7 /27.11.2018 г, комисията
констатира, че участникът „ЛАБИМЕКС” ООД е представил в офертата си всички
необходими документи и същите удостоверяват съответствие на участника с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, определени от
Възложителя, поради което участникът следва да продължи участието си в процедурата
за възлагане на обществената поръчка.
На основание горепосоченото, комисията допуска участникът „ЛАБИМЕКС” ООД до
разглеждане на техническите предложения на участника за обособените позиции за
които е подал оферта - по обособени позиции №1, №2, №5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11 и
№ 12.
Комисията взе решение да се събере за следващо заседание на 29.11.2018 г. от 9.00 ч., в
заседателната зала в сградата на ЦЛХИК за продължаване на работата си по чл.56, ал.2
от ППЗОП за разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници в
процедурата и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия.
С това заседанието на комисията приключи.
Настоящият протокол се състави от комисията, на основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП и се
подписа на 28.11.2018 г.
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